الطرية الراتٗة
لألضتاذ الدكتٕز /حمىد خمتاز مجعة وربٔك
ٔشٖس األٔقاف
زئٗظ اجملمظ األعمى لمشئُٕ اإلضالوٗة
عضٕ جمىع البخٕخ اإلضالوٗة
االدمم:مربؿدمزبؿارممجعةمعربوكم.
اٌوظدم:معنمعواظقدماظلادسمسشرمعنمصرباؼرم1966ممبؼرؼةمصػطمراذنيم،معرطزمبؾام،مرباصظةمبينمدوؼفم.م
أٔالً  :املؤِالت العمىٗة  :م
 اظؿققمباألزػرماظشرؼفمودرسمصقهمحؿىمدبرجميفمطؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػرماظشرؼفمباظؼاػرةمبؿؼدؼرم(جقدمجدًا)مععمعرتؾةماظشرفمسامم1987مم،موطانماألولمسؾىمدصعؿهم.م
 حصلمسؾىمدرجةماظؿكصصم(اٌاجلؿري)ميفماظؾغةماظعربقةموآدابفامبؿؼدؼرم(ممؿاز)مسامم1991مم.م حصلمسؾىمدرجةماظؿكصصم(اظدطؿوراه)مبؿؼدؼرم(ممؿاز)ممبرتؾةماظشرفماألوىلمسامم1994مم.مثاًٌٗا  :التدزج الٕظٗف٘ ٔاملٍاصب اليت شغمّا :م
 بدأمحقاتهماظعؿؾقةمععقدًامبؽؾقةماظدراداتماإلدالعقةمواظعربقةمجباععةماألزػرم.م ثممعدردًامعلاسدًاميفماظؽؾقةم،مثممعدردًام،مثممأدؿاذًامعلاسدًام،مثممأدؿاذًام.م ثم مذغل معـصب موطقل مطؾقة ماظدرادات ماإلدالعقة مجباععة ماألزػر م(بـني) م ،مثم مسؿقدًا مظؾؽؾقة مغػلفا م م،موطانمأولمسؿقدمعـؿكبمظؾؽؾقةميفمتارخيفام.مم
 سضومباٌؽؿبماظػينمظػضقؾةماإلعامماألطربمذقخماألزػرمظشؽونماظدسوةمواإلسالمماظدؼينم.م اغؿكبمسضوًاممبفؿعماظؾقوثماإلدالعقةمسامم2014مم.م ثم موزؼرًا مظألوضاف ميف محؽوعة مطل معن م :ماظدطؿور م /محازم ماظؾؾالوي م ،مواٌفـدس م /مإبراػقم مربؾبماألوىل مواظـاغقة م ،مواٌفـدس م /مذرؼف مإمساسقل م ،مثم ميف محؽوعة ماظدطؿور ماٌفـدس م /معصطػىم
عدبوظي.م
 رئقسماجملؾسماألسؾىمظؾشؽونماإلدالعقةم.م رئقسماهادماألوضافماظعربقةم.م1

 سضوماجملؾسماظؿـػقذيمٌؤمترموزراءماألوضافمواظشؽونماإلدالعقةمظدولماظعاملماإلدالعيم.م سضوماهادمطؿابمعصرم.م سضوماهادماظؽؿابماظعربم.م سضومرابطةماألدبماإلدالعيماظعاٌقةم.م سضومىانماظؿقؽقم ماظعؾؿقة مظرتضقةماألداتذةمواألداتذةماٌلاسدؼنمجباععةماألزػرم -مدبصصماألدبمواظـؼدم-م.م
 متماخؿقارهمطأصضلمذكصقةمدؼـقةميفمعصرمظعامم2014مميفمادؿػؿاءموادعمأجراهمعوضعماظقومماظلابعم.م متماخؿقارهمدػريًامظؾؿلاعحمواظلالممسامم2015ممعنمعـظؿةماظؿلاعحمواظلالممبدوظةماظؽوؼت. متماخؿقارهمسضوًامباجملؾسماألسؾىمظرابطةماظعاملماإلدالعيمسامم2019مم.ثالجا  :أٌشطتْ العمىٗة :
تعددتمغشاراتماألدؿاذماظدطؿور/مربؿدمزبؿارممجعةماظعؾؿقةم،موعـفام:م
 ذارك ميف ماظعدؼد معن ماٌؤمترات مواظـدوات ماظعؾؿقة مواظؿدرؼؾقة مداخل معصر موخارجفا م ،موطان مرئقلًامظؾؽـريمعـفام.م
 أذرفمسؾىماظؽـريمعنماظردائلماظعؾؿقةم.م غاضشماظعدؼدمعنماظردائلماىاععقةمجباععةماألزػرماظشرؼفموشريػامعنماىاععاتماٌصرؼةم.م أذرفمسؾىمبعضماجملالتماظعؾؿقةم،موطانمرئقلًامظؿقرؼرمبعضفام،مورئقلًامجملؾسمإدارةماظؾعضماآلخرم.م ذارك ميف موضع ماٌـاػج ماظعؾؿقة ماىاععقة مبؽؾقة ماظدرادات ماإلدالعقة مواظعربقة مبـني مجاععة ماألزػرمباظؼاػرةموطؾقةماظشرؼعةمبلؾطـةمسؿانم.م
 أدفممبـصقبمواصرميفماجملاالتماإلسالعقةماٌؼروءةمواٌلؿوسةمواٌرئقةمداخلمعصرموخارجفام.م ظهمعؼاالتمأدؾوسقةمباظصقفماٌصرؼةماظؽربىم.م طؿامأنمظهماظعدؼدمعنماألحادؼثماظدؼـقةمباظؿؾػزؼونماٌصريموشريهم،مويفمعؼدعؿفاماظربغاعجماظدؼينماظعرؼقم(حدؼثماظروح)م.
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زابعا  :وؤلفاتْ :

ظهماظعدؼدمعنماٌؤظػاتمواألحباثم،معـفام:م
 -1اظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم.
 -2حؿؿقةماظؿفدؼدماظػؼفي.

 -3اظؽؾقاتماظلتم..مرؤؼةمسصرؼةم.
 -4بـاءماظوسيم.

 -5عنمأدرارماظؾقانماظؼرآغيم.

 -6صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم.

 -7سبومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتميفماظدؼنموايقاةم.
 -8يفمصضاءماظـؼاصةم.
 -9اظدؼنمواظدوظةم.

 -10ضضاؼاماظؿفدؼدمواٌواجفةم.
 -11سؾىمعائدةماظؼرآنم.

 -12يفمرحابمصنماٌؼالم.

 -13سبومخطابمسؼالغيمرذقدم.
 -14عشروسقةماظدوظةماظورـقةم.
 -15ضقممدؼـقةموإغلاغقةم.
 -16شذاءماظعؼلم.

 -17تػؽقكماظػؽرماٌؿطرفم.
 -18مساحةماإلدالمم.

 -19اظؿعاؼشماظلؾؿيمظألدؼانموصؼهماظعقشماٌشرتكم.

 -20اٌعادلماظؾغويم..مدرادةمتطؾقؼقةميفمضوءماظـصماظؼرآغيم.

 -21دالظةماظلقاقموأثرػاميفماظـصماألدبيم..مدرادةمتطؾقؼقةميفمضوءماظؼرآنماظؽرؼمم.
 -22اظعدولمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم..مدرادةمغؼدؼةم.

 -23جدظقةمايضورمواظغقابمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم..مدرادةمغؼدؼةم.
 -24اظػؽرماظـؼديميفماٌـلماظلائرميفمضوءماظـؼدمايدؼثم.

 -25اظػؽرماظـؼديمبنيماألصاظةمواٌعاصرةم..مسبومغظرؼةمسربقةمععاصرةميفماظـؼدماألدبيم.
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 -26حدؼثماظصقامم.

 -27صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةم.

 -28ػوؼؿـاماظواضقةميفمزعنماظعوٌةم.

 -29ايجمواظعؿرةم..معـادكموأدرارم.
 -30مصضلماظعؿرةمودظقلماٌعؿؿرم.

 -31عػاػقممجيبمأنمتصقحميفمصؼهماظلريةمواظلـةم.
 -32عفاراتماظؿواصلماظدسويميفماظلـةماظـؾوؼةم.
 -33حدؼثماظروحم.

 -34األدبمععمدقدغامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم.
 -35اظؽؿالمواىؿالميفماظؼرآنماظؽرؼمم.
 -36داسشمواإلخوانم.
 -37بـاةموػداعونم.

 -38مذعراءماٌواظيميفمسصرمبينمأعقةم:مسرضمودرادةمغؼدؼة
 -39ماالسؿذارؼاتميفماظشعرماظعؾاديم:مسرضمودرادةمغؼدؼةم.
 -40ماألدبماظعربيميفماظعصرماىاػؾيم.

 -41ماألدبماظعربيميفمسصرمصدرماإلدالمم.

 -42ماألدبماظعربيميفماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديم.
 -43ماألدبماظعربيميفماألغدظسم.

 -44مايقاةماألدبقةمعنماظعصرماىاػؾيمحؿىماظعصرماظعؾاديم:مسرضمودرادةم.
 -45مايقاةماألدبقةميفماظعصرمايدؼثم.

 -46زبؿاراتمعنماظـصوصماألدبقةميفماظعصرمايدؼثم.
 -47ماظؿؿردميفمذعرماىواػريم.

 -48ماظشاسرماظعؿاغيمأبومعلؾمماظرواحيم:محقاتهموذعرهم.
 -49ماظشعرماظعؿاغيميفماٌففرماألصرؼؼيم.

 -50ماظـؼدماألدبيميفمدؾطـةمسؿانمبنيماظواضعمواظطؿوحم.
 -51مأبومربفنماظـؼػيم:محقاتهموذعرهم.

 -52ذعرماألدرمبنيمأبيمصراسمايؿداغيمواٌعؿؿدمبنمسؾادم.م
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 -53مسؾمماظؼوايفموصـونماظؿؼػقةم.

 -54خطأماٌعاغيموصوابفاميفمضوءمطؿابماظصـاسؿنيمألبيمػاللماظعلؽريم.
 -55خطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾمم.

 -56صنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةماايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدةا.
 -57صنماًطابةمبنيماٌاضيمواياضرم.

 -58صفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةم..مرؤؼةمسصرؼةم.

 -59ضضاؼاموغصوصميفمضوءماظعصرؼنماألعويمواظعؾاديم.
 -60اىذورماظرتاثقةمظؾـؼدماألدبيم.
 -61اظعؼلمواظـص.

خاوطا  :كتب شازك وعالْٗ يف تألٗفّا : ِ٘ٔ ،

 -1صؼهماظـوازلمطوروغاماٌلؿفدمأمنوذجام.م

 -2عػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةماظؿطرفم.م
 -3ضواسدماظػؼهماظؽؾقةم..مرؤؼةمسصرؼةم.م
 -4اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم.

ضادضًا  :كتب أشسف عمّٗا ٔقدًَّ هلام:

 -1عودوسةماًطبماظعصرؼةمبوزارةماألوضافماٌصرؼةم،موصدرتميفمتلعةمأجزاءم.
 -2عودوسةماظدروسماألخالضقةم.

 -3محاؼةماظؽـائسميفماإلدالمم.
 -4اظؿقلريميفمايجم.

 -5ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام.

 -6ايوارماظـؼايفمبنيماظشرقمواظغربم.
 -7زباررماإليادمودؾلماٌواجفةم.
 -8محاؼةمدورماظعؾادةم.
 -9غعؿةماٌاء.

 -10عائةمخطؾةمسصرؼةميفمضضاؼاماظلاسةم.
 -11بـاءماظشكصقةماظورـقةم.
 -12خطبماٌـادؾاتم.
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 -13صؼهمبـاءماظدولم..مرؤؼةمسصرؼة.

 -14دؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءم..مصؽرةميفمطؿابم.م

 -15دؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءم..مبنيمايؼقؼةمواًقالم.
 -16صؼهماظلريةماظـؾوؼةم(ضراءةمجدؼدة)م.

 -17اٌودوسةماٌكؿصرةمظألحادؼثماظـؾوؼةم(األجزاءم:م24م-م25م-م26م-م.)27
 -18عودوسةماظػؼهماإلدالعيم(األجزاءم:م44م-م45م-م46م-م.)47

 -19ذرحماظدررماظلـقةميفمغظمماظلريةماظـؾوؼةم(األجزاءم:م3م-م.)4
 -20اظؼدسمواٌواثققماظدوظقةم.
 -21غلاءمسؾىمسرشمعصرم.
 -22حقماظورنم.

 -23ػؤالءم..مػمماإلخوانم.

 -24اظروضةماظـدؼةميفمذرحماألحادؼثماظؼددقة.

ضابعا  :كتب متت تسمجتّا ملعالْٗ :

 -1اظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم(مترجممإىلممأربعمسشرةمظغةم)م.
 -2صؾلػةمايربمواظلؾمموايؽمم(ترجممإىلمدتمظغات)م.

 -3سبومودؼدماظػؽرماظدؼينمعؼاالتميفماظدؼنموايقاةم(ترجممإىلممثالثمسشرةمظغة)م.
 -4يفمصضاءماظـؼاصةم(ترجممإىلمسدةمظغات)م.
 -5اظدؼنمواظدوظةم(ترجممإىلمسدةمظغات)م.

 -6سبومعـفجماظؿفدؼدم(ترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼة)م.م

 -7صؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةم(مترجممإىلمسشرةمظغاتم)م.

 -8عػاػقممجيبمأنمتصقحميفماظلريةمواظلـةمم(مترجممإىلماإلنؾقزؼةمواظػرغلقةم).
 -9داسشمواإلخوانم(ممترجممإىلمسدةمظغاتم)مم.

 -10اظػؽرماظـؼديمبنيماظرتاثمواٌعاصرةم(مترجممإىلماظؾغةماإلنؾقزؼة).
م

ثامنا :كحب متث جرمجحها من الكحب الحً شارك معاليه يف جأليفها :

 -1عػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةماظؿطرفم(مترجممإىلمممخسمظغاتم)مم.م
 -2اإلدالممؼؿقدثمسنمغػلهم(مترجممإىلمماظؾغةماظربتغاظقةم).
م
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جاسعا :كحب متث جرمجحها من الكحب الحً أشرف عليها معاليه وقدم هلا :
 -1صؼهمبـاءماظدولمرؤؼةمسصرؼةم(مترجممإىلممظغؿنيم).م

 -2زباررماإليادمودؾلماٌواجفةم(مترجممإىلممثالثمظغاتم).م
 -3محاؼةماظؽـائسميفماإلدالمم(مترجممإىلممثالثمسشرةمظغةم).م
 -4اظؿقلريميفمايجم(مترجممإىلممظغؿنيم).م
 -5ضالالتماإلرػابقنيموتػـقدػام(ترجممإىلممظغؿني).
 -6غعؿةماٌاءمسبومادؿكداممرذقدمظؾؿقاهم(ترجممإىلممظغؿني).
 -7ايوارماظـؼايفمبنيماظشرقمواظغربم(مترجممإىلمماإلنؾقزؼةم)م.
 -8اًطبماظعصرؼةم(مترجممإىلمممخسمسشرةمظغة)م.
 -9حوارماألدؼانم(مترجممإىلمظغؿنيم).
 -10غلاءمسؾىمسرشمعصرم(مترجممإىلمظغؿنيم).
ً
عاشرا  :أشرف معايل أ.د /حممد خمحار مجعة على عدد من اجملالت واإلصدارات الحً جعىن بنشر
الثقافة اإلسالمية وثقافة الطفل  ،ومنها

 -1ذبؾةمعـربماإلدالمم.م

 -2ذبؾةماظػردوسم(ذبؾةمطلماألرػال)م.
 -3دؾلةمرؤؼةموصدرمعـفامباظؾغةماظعربقةم(م32مطؿابموػمم:مصؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسة-مايوارماظـؼايفمبنيماظشرقم
واظغرب -معػاػقم مجيب مأن متصقح ميف مصؼه ماظلرية مواظلـة -ممحاؼة مدور ماظعؾادة -ماظؽؾقات ماظلت -مضالالتم
اإلرػابقني موتػـقدػا -مغعؿة ماٌاء -مبـاء ماظشكصقة ماظورـقة -مزبارر ماإلياد مودؾل ماٌواجفة -مبـاء ماظوسي -مصؼهم

بـاءماظدول-ميفمرحابمصنماٌؼال-ماإلدالممؼؿقدثمسنمغػله-ماألدبمععمدقدغامردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)-م
صؼهماظـوازلماطوروغاماٌلؿفدمأمنوذجًاا -مػوؼؿـاماظواضقةميفمزعنماظعوٌة -معػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةم
اظؿطرف-مضواسدماظػؼهماظؽؾقة-مخطورةماظؿؽػريمواظػؿوىمبدونمسؾم-ماظؽؿالمواىؿالميفماظؼرآنماظؽرؼم-معفاراتم
اظؿواصلميفماظلـةماظـؾوؼة -مصنماظؽؿاباتمواىؿلماظؼصريةم -مايؽؿةمواٌـلمواظؿغرؼدة -معؽارمماألخالق -مصؾلػةم
ايربمواظلؾمموايؽم-مصفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼة-مػؤالءمػمماإلخوان-مممغلاءمسؾىمسرشمعصر-محقم
اظورن -ممحاؼة ماظؽـائس ميف ماإلدال مم -مضضاؼا ماظدؼن موايقاة مرؤؼة مسصرؼة -محوار ماألدؼان مواظـؼاصات -ماظعؼلم

واظـص).
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 -4دؾلؾةمرؤؼةماٌرتمجةموصدرمعـفام:م
أم.مصؼهمبـاءماظدولمرؤؼةمسصرؼةم(مبؾغؿنيم)م.م
ب.معػاػقممجيبمأنمتصقحميفمصؼهماظلريةماظـؾوؼةم(مبؾغؿنيم).م
ج.مصؼهماظدوظةموصؼهماىؿاسةم(مبلتمظغاتم).م
د.ممحاؼةماظؽـائسميفماإلدالمم(مبأربعمظغاتم).م
ذ.مصؾلػةماظلؾمموايربموايؽمم(مخبؿسمظغاتم).م
س.ماظػفمماٌؼاصديمظؾلـةماظـؾوؼةم(مبـالثمظغاتم).م
ص.معػاػقممجيبمأنمتصقحميفمعواجفةماظؿطرفم(مخبؿسمظغاتم).م
ض.مصفممعؼاصدماظلـةماظـؾوؼةمرؤؼةمسصرؼةم(مباألٌاغقةم).م
 -5دؾلؾةمرؤؼةمظؾـشءموصدرمعـفام:مم
أ-مصؽرةميفمطؿابم.م
بم-مبنيمايؼقؼةمواًقالم.
حادي عشرم :الرسائل العلمية الحً أشرف عليها أو ناقشها :
م

الدرجة
العلمية

.1

دكتوراه

.0

دكتوراه

.3

دكتوراه

.4

دكتوراه

.5

دكتوراه

اسم الباحث

عنوان الرسالة

الجامعة

"األنشططططالة التصططططالية للمدسسططططا الدينيططططة الباحططث /سططامم حمططد
ودورهططططا شططططا تشططططكيج اتجاهططططا الجم ططططور دمحم غازو
المصططططرو نحططططو ترسططططيخ لططططيم المواالنططططة –
دراسة تالبيمية ممارنة"
"مسئوليا وسلالا رئطي الجم وريطة شطا الباحططث /دمحم الشططحا
بن ا
ظج دستور 0114م  ..دراسة ممارنة بالفمط إبراهيم منصور.
اإلسالما"  ،بحموق بن ا
الباحثططة /م ططا مططدح
"السططططتراتيجية الممترحططططة لتفعيططططج ال الططططا
كاديمية ناصر
الدينا الوسالا شا اإلعالم المرئا و ثر ذلطن حسين
للعلوم العسكرية
علطططططى األمطططططن المطططططوما" بأكاديميطططططة ناصطططططر
العسكرية
انحراشططططا الططططن الشططططعرو بططططين المططططدما الباحططث /محمططود بططو
سمرة عبد السالم
والمحطططدثين دراسطططة شطططا األنمطططاال والطططدلل
واآلثار ،بكلية الدراسا اإلسطالمية والعربيطة
األزهر
للبنين بالماهرة
كلية اإلعالم -
األزهر

تلما التنا شا النمد األدبا العربطا دراسطة الباحطططث /دمحم محمطططود
تالبيمية على عماج النماد العطر شطا العصطر إبراهيم حفنا
الحديث ،بكلية الدراسا اإلسالمية والعربيطة
للبنين بالماهرة.
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األزهر
شرع سيوال

تاريخ المنالشة

الصفة

0101/4/11

منالشا

0112/4

رئيسا
ومنالشا

0112/0

رئيسا
ومنالشا

0112/0/02

سا
رئي ً
ومنالشا

0111/4/11

سا
رئي ً
ومنالشا

.6

دكتوراه

.2

دكتوراه

.1

دكتوراه

.2

دكتوراه

.11

دكتوراه

.11

دكتوراه

.10

دكتوراه

.13

ماجستير

.14

ماجستير

.15

ماجستير

.16

ماجستير

.12

ماجستير

.11

ماجستير

"شططن المصططة المصططيرة شططا مجلططة المصططة منططذ
نشططأت ا حتططى ن ايططة المططرن العشططرين دراسططة
موضططططوعية شنيطططططة" بكليططططة الللطططططة العربيطططططة
بأسيوال

الباحث /مصالفى عبد
الصططططططططبور دمحم دمحم –
المططططططدر المسططططططاعد
بكليططططططططة الدراسططططططططا
اإلسططططالمية والعربيططططة
بمنا
الباحطططططث /جططططططالج دمحم
محمود غانم

"التجاها األدبية والنمدية شا مجلة ال طالج
من عطام 1223م حتطى عطام 0110م دراسطة
تحليليططططة نمديططططة "  ،بكليططططة الللططططة العربيططططة
بجامعة األزهر الشريف شرع الزلازيك.
"الج ططود التربويططة للمنظمططا الرسططمية تجططاه الباحططططث /دمحم عثمططططان
األلليططططا المسططططلمة شططططا وروبططططا دراسططططة محمططططود لططططف إمططططام
و اليطططططططط بططططططططوزارة
تمويمية شا ضو هداش ا "
األولاف
"الصططورة األدبيططة عنططد النمططاد المحططدثين شططا الباحث /إبراهيم حمد
عبد التوا
مصطططر عطططرد ودراسطططة" بكليطططة الدراسطططا
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
"الشططعر الطططوالنا والجتمطططاعا عنطططد شطططعرا الباحططث /وائططج بكططرو
مدرسططة بوللططو دراسططة موضططوعية وشنيططة" حسن
بكليططة الدراسططا اإلسططالمية والعربيططة للبنططين
بالماهرة
"الشطعر المصطرو الحطديث مطن ثططورة  1212الباحطططططططث /علطططططططى
ربيع دمحم حمد
حتططى عططام  0112بططين المحاشظططة والتيططارا
الحداثية المجددة" بكلية الدراسا اإلسالمية
والعربية للبنين بالماهرة
مططن
"الجانططط الصطططوشا شطططا دواويطططن دمحم إلبطططاج الباحططث /ثنططا
رك ا
الشاعر الباكستانا بالعتماد علطى مترجمطا
شططعره إلططى الللططة العربيططة" بكليططة الدراسططا
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
الباحطططططططططث /يسطططططططططرو
بحث إجازة زمالة كلية الدشاع الوالنا
محمود شفيك عزام
"تنظططيم النسطططج شطططا ضطططو ال الطططا الفم طططا الباحطططططططث  /السطططططططعيد
حمد دمحم علا
والدعوو المعاصر

األزهر
شرع سيوال

األزهر
شرع الزلازيك

0112/0/11

رئيسا
ومنالشا

0116/5/2

رئيسا
ومنالشا

0113/5

سا
رئي ً
ومنالشا

0111

مشرشا
ومنالشا

0111/4/12

مشرشًا

النالا

األزهر
األزهر

األزهر
0115/5/12

منالشا

األزهر

كاديمية ناصر
العسكرية العليا
المع د العالا
للدراسا
اإلسالمية
الباحططث  /سططيد حسططن مع د الدراسا
"وسطططائج التنشطططئة الجتماعيطططة والمتليطططرا
والبحوث البيئية
دمحم علا
البيئيططة المرتبالططة بططالتالرف الفكططرو للشططبا
بجامعة عين
الجطططامعا – دراسطططة ممارنطططة بطططين جطططامعتا
شم
األزهر وعين شم
"الططدور الجتمططاعا لططوزارة األولططاف" بكليططة الباحططث /دمحم محمططود إمططام
األزهر
و الي بوزارة األولاف
الللة العربية للبنين بالماهرة
"الترجمطططا اإلنجليزيطططة للتراكيططط البالغيطططة الباحطططث /نطططور حمطططد
و بعادهططا الدلليططة شططا سططورة يوسططف" بكليططة باشططططا إمططططام و اليطططط
دمن ور
بأولاف البحيرة
اآلدا جامعة دمن ور
الزلازيك
"تجديطد الفكطر الطدينا شطا اإلسطالم بدمحم إلبطاج الباحططث /وجططدو عبططد
مع د الدراسا
نموذ ًجطططططا " بمع طططططد الدراسطططططا والبحطططططوث المادر دمحم
األسيوية
اآلسيوية بجامعة الزلازيك بالشرلية
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0112/4/2

منالشا

0101/3/01

رئيسا
ومنالشا

0101/3/6م

منالشا

0101/0/02

رئيسا
ومنالشا

0101/1/2

منالشا

0112/1

رئيسا
ومنالشا

0111/4

رئيسا
ومنالشا

.12

ماجستير

.01

ماجستير

.01

ماجستير

.00

ماجستير

.03

ماجستير

.04

ماجستير

.05

ماجستير

.06

ماجستير

.02

ماجستير

.01

ماجستير

.02

ماجستير

.31

دكتوراه

.31

"استشططراف المسططتمبج و ثططره علططى مسططتمبج الباحطث /عبططد اللاليططف
الدعوة" بالمع د العالا للدراسا اإلسالمية سيد حسنين
"الطططدور التربطططوو للمدسسطططا الدينيطططة شطططا
مواج ططة الالائفيططة شططا مصططر" بكليططة التربيططة
جامعة األزهر بالماهرة

الباحططططططث /دمحم زكططططططا
محفوظ علطا محفطوظ
– الباحططططططططث بمسططططططططم
التربيططططططة اإلسططططططالمية
بكليططة التربيططة جامعططة
األزهر
الباحطططططططططث /عمطططططططططرو
مي شداد
الباحططططططث /دمحم حمططططططد
عبد الرحمن سليمان

طططارا بدرجططططة
"البيططططوع الم تلططططف شي ططططا اعتبط ً
الحديث" بكلية دار العلوم جامعة الفيوم
"التنطططا و ثطططره شطططا شطططعر وحيطططد الدهشطططان
دراسططططة نصططططية تحليلططططة" بكليططططة الدراسططططا
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
"من ج اإلمام الدار لالنا المتوشى سطنة 315الباحث /حمد دمحم دمحم
هــ شطا تصطحيم األحاديطث وتحسطين ا" بكليطة حسين
دار العلوم
"دمحم مصططالفى هططداره وج ططوده النمديططة" بكليططة محمططططود بططططو سططططمرة
الدراسا اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
عبد السالم
"عبطططد العزيطططز حمطططودة وج طططوده شطططا النمطططد سطططططططعودو إبططططططططراهيم
األدبططا العربططا" بكليططة الدراسططا اإلسططالمية عود صالم
والعربية للبنين بالماهرة
دمحم محمططططود إبططططراهيم
" حمططد هيكططج ديبططا ونالططدا" بكليططة الدراسططا
حفنا
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
"التجطططاه الجتمطططاعا شطططا شطططعر المطططر ة شطططا إبططططراهيم حمططططد عبططططد
مصططططر شططططا ماللططططع العصططططر الحططططديث حتططططى التوا
1250م دراسططة وموازنططة" بكليططة الدراسططا
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
الدراسا
بكلية
"إبراهيم علا بو ال ش ديبا"
وليد عبد عثمان
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة

المع د العالا
للدراسا
اإلسالمية
بالم ندسين

0112/6/11م

رئيسا
ومنالشا

0112/3/15

رئيسا
ومنالشا

0115/6/01

مشرشا
ومنالشا

0115/4/2

رئيسا
ومنالشا

0113/11/01

مشرشا
ومنالشا

0113/1/03

مشرشا
ومنالشا

0110/1

مشرشا
ومنالشا

0112/6/01

مشرشا
ومنالشا

0116/4/31

منالشا

0115/2/31

منالشا

تح اإلشراف

مشرشا

األزهر

الفيوم
األزهر

الفيوم
األزهر
األزهر
األزهر

األزهر
األزهر

"الجان ط اإلسططالما شططا شططعر حمططد الكاشططف وائج بكرو سعد
دراسططططة تحليليططططة وشنيططططة" بكليططططة الدراسططططا
اإلسالمية والعربية للبنين بالماهرة
"اإلبطططططداع الشطططططعرو عنطططططد دمحم المعصطططططرانا الباحث /دمحم علا جاد
الر
شضطططا ا الرديطططة وعناصطططر البنطططا و ليطططا
التشططططططكيج" بكليططططططة الدراسططططططا اإلسططططططالمية
والعربية للبنين بالماهرة
" حكططام الدولططة الوالنيططة ودعططائم اس طتمرارها الباحطططث /عبطططد الحلطططيم
شطططططا الفمططططط اإلسطططططالما" بالمع طططططد العطططططالا دمحم عبطططططططططد الحلطططططططططيم
سليمان
للدراسا اإلسالمية

0112/10/16

األزهر

رئيسا
ومنالشا

األزهر

المع د العالا
للدراسا
مشرشا
تح اإلشراف
ماجستير
اإلسالمية
بالم ندسين
إضافة إىل عشسات البخٕخ العمىٗة اليت حكىّا بصفتْ حمكىا بالمجٍة العمىٗة الدائىة لرتقٗة األضاترة

ٔاألضاترة املطاعدَٖ جباوعة األشِس الشسٖف بختصص األدب ٔالٍكد .م
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ثاٌ٘ عشس  :زئاضة املؤمتسات الدٔلٗة :
ً
.1

اضي املؤمتس

ادتّة

التازٖخ

اٌؤمتر ماظدوظي مايادي مواظـالثون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽونم

اظؼاػرةم

2021/3/13م

اإلدالعقةمهتمسـوانم:ماحوارماألدؼانمواظـؼاصاتامم

.2

اٌؤمتر ماظدوظي ماظـالثون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽون ماإلدالعقة م،م

اظؼاػرةم

15م/م9م/م2019م

هتمسـوانم:ماصؼهمبـاءماظدولم..مرؤؼةمصؼفقةمسصرؼةام.م

.3

اٌؤمتر ماظدوظي ماظؿادع مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽونم

اظؼاػرةم

19م/م1م/م2019م

اإلدالعقةم،مهتمسـوان م:مابـاءماظشكصقةماظورـقةموأثرهميفمتؼدمم
اظدولموايػازمسؾىمػوؼؿفاام.م

.4

اٌؤمتر ماظدوظي ماظـاعن مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽونم

اظؼاػرةم

27-26م/م2م/م2018م

اإلدالعقة م ،مهت مسـوان م :ماصـاسة ماإلرػاب موزبارره موحؿؿقةم
اٌواجفةموآظقاتفاام.م

.5

اٌؤمتر ماظدوظي ماظلابع مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽـونم

اظؼاػرةم

11م/م3م/م2017م

اإلدــالعـقــة م ،مهت مسـوان م :ما مدور ماظؼادة موصاغعي ماظؼرار ميف مغشرم
ثؼاصةماظلالمموعواجفةماإلرػابمواظؿقدؼاتمام.م

.6

اٌؤمتر ماظدوظي ماظلادس مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽونم

أدوانم

/ 15-14م/ 5م2016م

اإلدالعقة م ،مهت مسـوان :مادور ماٌؤدلات ماظدؼـقة ميف ماظعاٌنيم
اظعربيمواإلدالعيميفمعواجفةماظؿقدؼاتم ..ماظواضعمواٌأعولمغؼدم
ذاتيمورؤؼةمعوضوسقةا.م

.7

اٌؤمتر ماظدوظي ماًاعس مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽونم

األضصرم

/15-14م/11م2015م

اإلدالعقة م ،مهت مسـوان :مارؤؼة ماألئؿة مواظدساة مظؿفدؼد ماًطابم
اظدؼينموتػؽقكماظػؽرماٌؿطرفا.م

.8

اٌؤمتر ماظدوظي ماظرابع مواظعشرون مظؾؿفؾس ماألسؾى مظؾشؽونم
اإلدالعقة ،مهتمسـوان:ماسظؿةماإلدالمموأخطاءمبعضماٌـؿلؾنيم
إظقهم..مررؼقماظؿصققحا.م
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اظؼاػرةم

28م/م2م-م1م/م3م/م
2015م

م

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

اضي املؤمتس

ادتّة

التازٖخ

 .1م

اٌؤمتر ماالصرتاضي ماظذي متؼقؿه ماإلدارة ماظدؼـقة مظعؿوم معلؾؿي مرودقا مسربم

رودقا

2020 / 12 / 10م

تؼـقةماظػقدؼومطوغػراغسمبؽؾؿةمػاعةمسنمأدبماحملنمواظـوازلمواىوائح.
 .2م

عؤمتر معـؿدى متعزؼز ماظلؾم ميف ماجملؿؿعات ماٌلؾؿة م(اٌـؿدى ماظلابعم

اإلعارات

2020/12/7م

2020م) ماظذي مؼعؼد مهت مسـوان م :ماضقم مسامل معا مبعد مطوروغا م– ماظؿضاعنم
وروحمرطابماظلػقـةام،مبدوظةماإلعاراتماظعربقةماٌؿقدةماظشؼقؼةم،ممسربمتؼـقةم
اظػقدؼومطوغػراغسم.
 .3م

عؤمترمااإلدالممواظؿفدؼدمبنيماألصلمواظعصر " .م

اظلودانم

2020/10/24مم

 .4م

اٌؤمترماالصرتاضيمظؾؿفؾسماظعاٌي مظؾؿفؿؿعاتماٌلؾؿةمهتمسـوان :

اإلعاراتم

2020/8/29مم

”صؾلػةماظلالمميفماإلدالم ” م
 .5م

اٌـؿدى ماالصرتاضي مادور ماظؼقادات ماظدؼـقة ميف معواجفة ماألزعاتام

اٌغربم

2020/7/21م

(اإلدقلؽو)م.م
 .6م

عؤمترمصؼهماظطوارئم

اإلعاراتم

2020/7/19-18

 .7م

عؤمتر مهصني ماظشؾاب مضد ماظؿطرف م ٠٢٠٢مم مجبـقف ماظذي مغظؿؿه مرابطةم

دوؼلرام

2020/2/18م

اظعاملماإلدالعيمحبضورماألعنيماظعاممظؾرابطةم.م
 .8م

أسؿال ماظدورة ماظـاغقة مسشرة مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مٌؤمتر موزراء ماألوضافم

األردنم

2019/12/12م

واظشؽونماإلدالعقةميفمدولماظعاملماإلدالعي.م
 .9م

عؤمتر معـؿدى متعزؼز ماظلؾم ميف ماجملؿؿعات ماٌلؾؿة م ،مهت مسـوان :مادورم

اإلعارات

2019/12/10م

األدؼانميفمتعزؼزماظؿلاعحمعنماإلعؽانمإىلماإلظزاما.م
 .10م

عؤمترماإلدالمموحوارماظـؼاصاتممبودؽو.م

رودقا

2019/9/24م

 .11م

عؤمترماظذطرىماًاعلةمواظعشرؼنمظؿأدقسماإلدارةماظدؼـقةمظعؿوممعلؾؿيمرودقا.م

رودقا

2019/9/23م

 .12م

عؤمترمحؼوقماألضؾقاتماظدؼـقةميفماظدؼارماإلدالعقةمباٌغرب.م

اٌغربم

2019/6/16م

 .13م

عـؿدى متعزؼز ماظلؾم ميف ماجملؿؿعات ماٌلؾؿة م ،مهت مسـوان :ماسبو محؾفم

اإلعارات

2018/12/7

صضولمساٌيمصرصةمظؾلالمماظعاٌيا.
 .14م

اجؿؿاع ماجملؾس ماظؿـػقذي مٌؤمتر موزراء ماألوضاف مواظشؽون ماإلدالعقةم
بدولماظعاملماإلدالعي.م
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اظلعودؼةم

2018/5/13م

 .15م

عـؿدى متعزؼز ماظلؾم ميف ماجملؿؿعات ماٌلؾؿة م ،مهت مسـوان م :مااظلؾمم

اإلعارات

2017/12/11

اظعاٌيمواًوفمعنماإلدالمم..مضطعماظطرؼقمأعامماظؿطرفا.
 .16م

عـؿدىمصؼهماالضؿصادماإلدالعيمبدبي.

اإلعارات

2017/4/24

 .17م

عؤمترمرابطةماظعاملماإلدالعي.م

اظلعودؼةم

2017/3/20م

 .18م

عـؿدىمتعزؼزماظلؾمميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.

اإلعارات

2016/12/19م

 .19م

رباضرة ميف محضور مجالظة ماٌؾك /ممحد مبن مسقلى مآل مخؾقػة م ،مهتم

اظؾقرؼنم

2016/6/26م

سـوان:مادوظةماٌوارـةموصؼهماظؿلاعحمواظعقشماإلغلاغيماٌشرتكا.م
 .20م

اٌؤمتر ماظدوظي مظؾفاععة ماٌصرؼة مبؽازاخلؿان م ،مهت مسـوان :ماعؤدلاتم

طازاخلؿانم

2016/6/2م

اظؿعؾقمماإلدالعيمودورػاميفمتؼوؼمماالسبرافماظػؽريا.م
 .21م

عؤمتر :ااإلرػابمواظؿطرفماظطائػيميفمأصرؼؼقاا.م

اظلودانم

2016/3/12م

 .22م

ااٌؾؿؼى ماألول مظؾؿػؽرؼن ماظعربا ممبرطز ماإلعارات مظؾدرادات مواظؾقوثم

اإلعاراتم

2016/1/17م

االدرتاتقفقة.م
 .23م

رباضرة معفؿة محول :ماآظقات متػؽقك ماظػؽر ماٌؿطرف م ،موأػم ماآلظقاتم

اإلعاراتم

2015/9/2م

اظالزعة مهلذا ماظؿػؽقكا م ،ممبرطز ماإلعارات مظؾدرادات مواظؾقوثم
االدرتاتقفقة.
 .24م

عـؿدىمتعزؼزماظلؾمميفماجملؿؿعاتماٌلؾؿة.

اإلعارات

2015/4/27م

 .25م

عؤمتر:مادورماٌرأةميفماظعؿلماًرييا.م

اظؽوؼتم

2014/12/17م

 .26م

ظؼاء موزؼر ماألوضاف مبأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس مورالب ماىاععة ماٌصرؼة مظؾـؼاصةم

طازاخلؿانم

2014/11/26م

اإلدالعقةمبؽازاخلؿان.م
 .27م

طؾؿةمرؤداءموصودمايفاجم–مرابطةماظعاملماإلدالعي.م

اظلعودؼةم

2014/10/5م

 .28م

رباضرة :مااظؿعاؼش ماظلؾؿي مظألدؼان موصؼه ماظعقش ماٌشرتكا

اإلعاراتم

2014/7/15م

مبرطزماٌؤمتراتمظؾدراداتمواظؾقوثماالدرتاتقفقة.م
 .29م

عؤمترمايضاراتميفمخدعةماإلغلاغقة.م

 .30م

اصؿؿاحمععرضماايجاممبعفدماظعاملماظعربيمبؾارؼسم.م

 .31م

اٌؤمترماظدوظيمظؾلريةماظـؾوؼةم(اظدورةماظـاغقة)م.م

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

2014/5/5م

صرغلام

2014/4/24م

عورؼؿاغقام

2012م

زابع عشس  :املشازكة يف املؤمتسات الدٔلٗة ٔالٍدٔات العمىٗة داخن وصس :
ً
.1

اضي املؤمتس
رباضرةمدوظقةمباظربغاعجماظؿـؼقػيمظؾربٌانماظعربيم.م

.0

عؤمترموزراءماظشؾابماظعربم.م

ادتّة

التازٖخ

اظؼاػرةم

2021/4/5م

جاععةماظدولماظعربقةمم

2020/1/4م

باظؼاػرةم
.3

عؤمترمطؾقةماإلسالممم،مهتمسـوان :مااإلسالمماظرذقدموبـاءماظوسيا.م

اىاععةمايدؼـةمباظؼاػرةم

2019/12/23م

.4

اٌؤمتر ماًاعس مٌلؽوظي مإذاسات ماظؼرآن ماظؽرؼم م ،ماظؿابع مالهادم

اظؼاػرةم

24م10/م2019/م

اإلذاساتماإلدالعقةم،مواظذيمتـظؿهماهلقؽةماظورـقةمظإلسالمم ،مهتم
سـوان  :ادور مإذاسات ماظؼرآن ماظؽرؼم ميف متوحقد ماٌػاػقمم
واظؿؼرؼبمبنيماٌذاػبماظػؼفقةمواظردمسؾىماظشؾفات ا .م
.5

احؿػالماحملؽؿةماظددؿورؼةماظعؾقامباظقوبقلماظذػيب.م

اظؼاػرة

2019/10/19م

.6

عؤمتر مدار ماإلصؿاء ماٌصرؼة م ،مهت مسـوان :مااإلدارة مايضارؼةم

اظؼاػرةم

15م/م10م/م2019م

ظؾكالفماظػؼفيا.م
(غائؾًامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)م
.2

عؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؿلاعحماألدؼانم،مهتمذعار:م(ػـامغصؾيمععا).مم

جـوبمدقـاءم

12-10م/م10م/م2019م

.1

اٌؤمتر ماظدوظي مظرابطة ماىاععات ماإلدالعقة مهت مسـوان م :مادورم

اإلدؽـدرؼةم

2020/9/13م

اىاععاتميفمخدعةماجملؿؿعموتردقخماظؼقمام.م
.2

اٌؤمتر ماظعؾؿي ماظلادس مظؾفقؽة ماظؼوعقة مظضؿان مجودة ماظؿعؾقمم

اظؼاػرةم

2019/6/12م

واالسؿؿاد.م
.11

اٌؤمتر ماظدوظي ماظؿادع ،مهت مسـوان :مااظدرادات ماظؾقـقة ميفم

طؾقةمدارماظعؾوممجباععةم

اظعؾوم ماإلدالعقة مواظعربقة ميف مضوء ماظؿلارع ماظؿؽـوظوجيم

اٌـقامم

24م/م3م/م2019م

واٌعريفا.م
.11

اٌؤمتر ماظلـوي م ،مهت مسـوان م :مااظؼوى ماظـاسؿة موصـاسةم
اٌلؿؼؾلام.م

.10

طؾقةماآلدابمم

23م/م3م/م2019م

جاععةمسنيممشسمم
اظؼاػرةم

عؤمترماألزػرمااإلدالممواظغربا.م
(غائؾًامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)م
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2018/10/22م

.13

عؾؿؼىمداغتمطاترؼنمظؾلالمماظعاٌيم،مهتمذعارم:م(ػـامغصؾيمععًا).م

جـوبمدقـاءم

19-18م/م10م/م2018م

.14

عؤمتر مدار ماإلصؿاء ماٌصرؼة م ،مهت مسـوان :مااظؿفدؼد ميف ماظػؿوىم

اظؼاػرةم

16م/م10م/م2018م

بنيماظـظرؼةمواظؿطؾققا.م
(غائؾًامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)م
.15

اٌؤمتر ماظدوظي مجملؾس ماظدوظة م ،مهت مسـوان :مااظؿصوؼت ميفم

اظؼاػرةم

2018/10/8م

االغؿكاباتمبنيمايقمواظواجبا.م
.16

اٌؤمترماظدوظيمظرابطةماىاععاتماإلدالعقةم،مهتمسـوانم:ماحاجةم

جاععةماإلدؽـدرؼةم

/4/27-25م2018م

اظعامل ماإلدالعي إىل تػعقل مدور ماالضؿصاد مواظؿؿوؼل ماإلدالعيام
باظؿعاونمععمجاععةماإلدؽـدرؼةم.م
.12

اٌؤمترماظدوظيماًاعسمظؾفقؽةماظؼوعقةمظضؿانمجودةماظؿعؾقم.م

اظؼاػرةم

2018/4/22م

.11

اٌؤمترماظدوظيمباجملؾسماألسؾىمظؾـؼاصةم،مهتمسـوان:مااإلدارةم

اظؼاػرة

2018/2/24م

اجملؿؿعقةميفمعواجفةماإلرػابا.م
.12

عؤمتر مادور مإذاسات ماظؼرآن ماظؽرؼم ميف ماظؿصدي مظظواػر ماظغؾوم

اظؼاػرةم

2018/1/28م

واظؿطرفا.م
.01

عؤمترماألزػرمظـصرةماظؼدس.م

اظؼاػرةم

2018/1/17م

.01

عؤمترماألزػرم ماظشرؼفم،مهتمسـوان:م(اظؿطرفموأثرهماظلؾيبمسؾىم

اظؼاػرةمم

2017/12/4م

علؿؼؾلماظرتاثماظـؼايفماظعربي).م
.00

.03

اٌؤمترماظدوظيماظـاعنم،مهتمسـوانم:مااظـابتمواٌؿغريميفماظعؾومم

طؾقةمدارماظعؾوممم

اظعربقةمواإلدالعقةا.م

جباععةماٌـقامم

عؤمتر ماظلقاحة ماظدؼـقة م ،مهت مسـوان م :مادقـاء مساصؿة ماظلقاحةم

جـوبمدقـاءم

10م/م10م/م2017م
29-28م/م9م/م2017م

اظدؼـقةام.م
.04

اٌؤمترماظدوظيمبعـوانم:مااظدراداتماألصرؼؼقةميفم70مساعًاام.م

.05

غدوةمبؽؾقةماآلدابمبعـوان م :مدورمااىاععات ميفمعؽاصقةماإلرػابم

ععفدماظؾقوثمواظدراداتم

23م/م5م/م2017م

األصرؼؼقةمباظؼاػرةم
واظؿطرف ام.م
.06

طؾقةماآلدابم

2017/4/20م

جاععةمسنيممشسم
عرطزمودؼدماًطابم

اٌؤمترماظدوظيم:ماضضاؼامودؼدماًطابماظدؼينا.م

اظدؼينمجباععةماظػقومم
م

15

2017/3/15م

.02

اٌؤمترماألولمظطالبماٌرحؾةماظـاغوؼةم،مهتمرساؼةماظلقدماظؾواء/م

اىقزةم

4م/م3م/م2017م

ربؿدمطؿالماظداظيمرباصظماىقزة.م
.01

عؤمترماألزػرماظشرؼف م ،مهتمسـوان:ماايرؼةمواٌوارـةم..ماظؿـوعم

اظؼاػرةم

28م/م2م/م2017م

واظؿؽاعلا.م
.02

عؤمتر:مااظػقوممتـؿػضمضدماظؿطرفموسؾىمررؼقماظؿـؿقةام.م

اظػقومم

15م/م1م/م2017م

.31

عؤمتر ماالهاد ماظعربي مظؾؼضاء ماإلداري م ،مهت مسـوان :مادؾطاتم

اظؼاػرة

2017/1/8م

اظؼضاءماإلداريميفماظػصلميفماٌـازساتماالغؿكابقةا.م
.31

عؤمتر مدار ماإلصؿاء ماٌصرؼة م ،مهت مسـوان :مااظؿؽوؼن ماظعؾؿيم

اظؼاػرةم

17م/م10م/م2016م

واظؿأػقلماإلصؿائيمألئؿةماٌلاجدمظألضؾقاتماٌلؾؿةا.م
(غائؾًامسنمرئقسمذبؾسماظوزراء)م
.30

اٌؤمتر ماظعؾؿي ماظدوظي ماظرابع م مهت مسـوان م :ما ماٌلؿشرضونم
واظرتاثماظعربيمواإلدالعيا.م

طؾقةماظؾغةماظعربقةمجباععةم

7م/م4م/م2015م

األزػرم
مصرعماظزضازؼقم

.33

عؤمتر :مااظرتاث ماألثري ميف ماظعامل ماظعربي م ..ماظؿقدؼات موايؾولام

جاععةماظػقومم

3م/م4م/م2016م

عؼرمجاععةماظدولماظعربقة.م
طؾقةمدارماظعؾوممجباععةم

.34

عؤمترماودطقةماظػؽرميفماظدراداتماإلدالعقةا.م

.35

عؤمترمجاععةماألزػرمصرعمأدقوطم،مهتمسـوان م:مااظػفمماظصققحم

20م/م3م/م2016م

اٌـقامم
جاععةمأدقوطم

23-21م/م2م/م2016م

ظؾرتاثماإلدالعيموأثرهميفمسالجماالسبرافماظػؽريا .م
.36

اٌؤمتر ماألول مظؾففرة مشري ماظشرسقة م ،مهت مسـوان م :مابؾدغا مأوىلم

وزارةماظشؾابممباظؼاػرةم

7م/م9م/م2014م

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

ٔ ،املؤمتسات اليت أٌاب فّٗا وعالْٗ غريٓ لٗمك٘ كمىتْ ٌٗابة عٍْ .
مت حتدٖجّا بتازٖخ ً6262-5-62

ٔاهلل ٌطأه الطداد ٔالكبٕه ٔالتٕفٗل،،،
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