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 " رحميك اإلجزًبع و رسن انزحصة و اإلفزسق واجت شسعي و يطهت وطُي " مؤتمر

 

 

 مدٌر/ د.أ:  السٌد كتاب لإلدارة ورد بأنه المؤتمرات و األتفاقٌات إدارة تفٌد  

 اإلعالن بشأن السعودٌة العربٌة المملكة – المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة

 : بعنوان علمً مؤتمر إقامة عن

 "وطنً مطلب و شرعً واجب اإلفتراق و التحزب ترك و اإلجتماع تحقٌق” 

 . هـ 6341 عام خالل المنورة بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة رحاب فً 

 : التالٌة الموضوعات و المحاور أحد فً الكتابة فً للمشاركة المختصٌن دعوة:  الكتاب تتضمن و 

 حفظها ووسائل الجماعة:  األول المحور . 

 . للجماعة الشرعً المفهوم

 . الجماعة على المحافظة وسائل

 . الجماعة مخالفة من التحذٌر

 عالجهما طرق و السٌئة آثارهما التحزب و اإلفتراق:  الثانً ورالمح . 

 . مسبباتهما و التحزب و اإلفتراق مفهوم

 . التحزب و اإلقتراق آثار

 . التحزب و اإلفتراق وسائل و طرق

 . ضررها و الحزبٌة

 السعودٌة العربٌة المملكة فً شرعا   الجماعة لمفهوم العلمً التطبٌق:  الثالث المحور . 

 . شرعا   الجماعة مفهوم ترسٌخ فً دوره و السعودٌة العربٌة المملكة فً الحكم نظام

 . الشرعٌة الجماعة مفهوم ترسٌخ فً السعودٌة العربٌة المملكة قادة جهود

 . الشرعٌة الجماعة مفهوم ترسٌخ فً المملكة علماء جهود

 الجماعة على الحفاظ فً الدولة مؤسسات دور:  الرابع المحور . 

 الشئون وزارة, المنكر عن النهً و بالمعروف األمر هٌئة,  اإلفتاء و الجماعة على الحفاظ فً الشرعٌة الدولة مؤسسات دور 

 . العدل وزارة,  اإلسالمٌة



 ( .العالً التعلٌم وزارة,  والتعلٌم التربٌة وزارة) الجماعة على الحفاظ فً التربوٌة و التعلٌمٌة المؤسسات دور

 . واإلعالمٌة الثقافٌة المؤسسات دور

 . والخٌرٌة اإلجتماعٌة المؤسسات دور

   : التالً اإللكترونً ٌدالبر على المشاركات ترسل

mailto:conf.2015@iu.edu.sa     

 

 . واألرجنتٌن مصر بٌن التعاون تفعٌل

 

 

 فى واألرجنتٌن مصر بٌن التعاون تفعٌل بشأن للجامعات االعلً المجلس أفاد

 خالل من وذلك ، والتكنولوجٌا العلوم مجال وخاصة المجاالت جمٌع

 الجنوب لتعاون األرجنتٌنى الصندوق

 ، متدبٌن واستقبال ، وفنٌٌن خبراء إرسال)  الفنى بالمجال التعاون واٌضا  

  ، والالتٌنٌة األفٌقٌة الدول بعض مع بتنفٌذها الصندوق قام التى(  ندوات وعقد

 . المستفٌدة والجهة الصندوق بٌن االتفاق خالل من فٌتم واإلعاشة واإلقامة السفر تكالٌف لتحمل وبالنسبة

 

 

 . روسٌا فً للتعلٌم الرابع الدولً المعرض

 

 

 روسٌا فً للتعلٌم الرابع الدولً المعرض

 مدٌنة    م4163 نوفمبر 61 – 63 من الفترة فً إنعقاده المقرر

 روسٌا – قازان

 و الكلٌات و الجامعات من مجموعة المعرض فً ستشارك

 .روسٌا فً التعلٌم مؤسسات إلى إضافة,  للغات الدولٌة المراكز



 – المعلومات دلٌل – المعرض فً مساحة)  نظٌر فقط ٌورو تسعمائة و ألف€  6011 المشاركة تكلفة

 .( الخدمة رسوم – العشاء حفل – الغداء وجبات – االستقبال حفل – األعمال برنامج فً المشاركة

  : اإللكترونً الموقع مطالعة ٌرجى, المعلومات من لمزٌد

http://www.optimaexpo.ru 

 . خارجٌة معارض فً للمشاركة نفقات أي التتحمل الجامعة بأن علما باإلحاطة ٌرجى

 

 

 . المواد لبحوث المصرٌة للجمعٌة الثالثون و الواحد السنوى المؤتمر 

 

 

 زوٌل مدٌنة مع بالتعاون المواد لبحوث المصرٌة الجمعٌة تنظم  

 المقرر و  الثالثون و الواحد السنوى المؤتمر  التكنولوجٌا و للعلوم

 بمدٌنة ذلك و( المختلفة تطبٌقاتها و المواد علوم) عنوان تحت عقده

 المؤتمر خالل سٌتم و  4161 ٌناٌر 0 الى 1 من الفترة فى الغردقة

 . الخارقة المواد عن عمل ورشة عقد

 

 

 . االسالمى المؤتمر لدول اإلعمال و اإلستثمار مؤتمر و معرض



 



 دعوة

 

 

 

 

 

 



 

 المجتمع . وقضاٌا والصناع العلم خدمة فً المنزلً لمؤتمر اإلقتصاد الثانً الٌوم فعالٌات

 

 

 

نهيىو انضبَي عهي انزىاني رسزًس فعبنيبد  إحزفبل انكهيخ  ثبيؤرًسهب  اندونً 

انعسثً انسبثع عشس ناللزصبد انًُصنً ثبنكهيخ وانًمبو رحذ شعبز "  -انضبنش 

 " اإللزصبد انًُصني في خديخ انعهى وانصُبع ولضبيب انًجزًع

 حيش شهد انيىو انضبَي جهسزيٍ 

 انجهسخ األونً

 جهسخ يُبلشخ أثحبس انزغريخ وعهىو األطعًخ : 

 : زئبسخ انجهسخ

جبيعخ  -كهيخ االلزصبد انًُصنً -أ.د/ يحًد يصطفً انسيد عهً أسزبذ انزغريخ وعهىو األطعًخ وانعًيد األسجك  -

 .انًُىفيخ

 .جبيعخ األسكُدزيخ –كهيخ انزسثيخ انُىعيخ  –أ.د/ رسجً زشبد أسزبذ انزغريخ وانعًيد انسبثك  -

 .جبيعخ انًُىفيخ -كهيخ االلزصبد انًُصنً -أ.د/ فبطًخ انصهساء أييٍ انشسيف أسزبذ انزغريخ وعهىو األطعًخ  -

 .جبيعخ حهىاٌ –لزصبد انًُصنً أ.د/ أشسف عجد انعصيص عجد انًجيد أسزبذ انزغريخ وعًيد كهيخ اال -

 .جبيعخ انًُىفيخ –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أ.د/ حًديخ أحًد هالل أسزبذ انزغريخ وعهىو األطعًخ -

 : انًزحدصىٌ* 

 .جبيعخاألسكُدزيخ ويمسز انهجُخ انعهًيخ اندائًخ ناللزصبد انًُصنً -كهيخ انصزاعخ -يحبضسح: أ.د/ سهيس يحًد َىز أسزبذ انزغريخ 

 .انسبدح أصحبة انجحىس ذاد انعاللخ

 جهسخ يُبلشخ أثحبس انًالثس وانُسيج . 

 : زئبسخ انجهسخ

 .جبيعخ حهىاٌ –كهيخ انفُىٌ انزطجيميخ -أ.د/ حسٍ سهيًبٌ أسزبذ انُسيج  -

 –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أ.د/ أشسف يحًىد هبشى  أسزبذ انُسيج ووكيم انكهيخ نشئىٌ خديخ انًجزًع ورًُيخ انجيئخ  -

 . جبيعخ انًُىفيخ

 . جبيعخ انًُىفيخ –كهيخ االلزصبد انًُصنً  –أ.د/ زشدي عهً أحًد عيد  أسزبذ انُسيج  -

 : انًزحدصىٌ*



 .جبيعخ حهىاٌ –كهيخ انفُىٌ انزطجيميخ -يحبضسح: أ.د/ حسٍ سهيًبٌ أسزبذ انُسيج 

 .انسبدح أصحبة انجحىس ذاد انعاللخ

  وانًؤسسبدجهسخ يُبلشخ أثحبس إدازح انًُصل  . 

 : زئبسخ انجهسخ

 : انًزحدصىٌ*

 .جبيعخ األسكُدزيخ -كهيخ انصزاعخ  –أ.د/ سًيسح لُديم  أسزبذ االلزصبد انًُصنً  -

 .جبيعخ انًُىفيخ –كهيخ االلزصبد انًُصنً   -أ.د/ َشأد َصس انسفبعً زئيس لسى انًالثس وانُسيج  -

 .جبيعخ حهىاٌ –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -وانًؤسسبدأ.د/ َجىي سيد عجد انجىاد     أسزبذ إدازح انًُصل   -

 .جبيعخ انًُىفيخ –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أ.د/ سهىي شغهىل  أسزبذ إدازح انًُصل وانًؤسسبد -

 .انسبدح أصحبة انجحىس ذاد انعاللخ

                                                                انجهسخ انضبَيخ

 خ أثحبس انزغريخ وعهىو األطعًخجهسخ يُبلش . 

 : زئبسخ انجهسخ

 .جبيعخ حهىاٌ -كهيخ االلزصبد انًُصنً -أ.د/ عجد انسحًٍ يحًد عطيخ أسزبذ انزغريخ وعهىو األطعًخ وانعًيد األسجك  -

 –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أ.د/ شسيف صجسي زجت يكبوي أسزبذ انزغريخ ووكيم انكهيخ نهدزاسبد انعهيب وانجحىس  -

 .جبيعخ انًُىفيخ

 .جبيعخ انًُىفيخ -كهيخ االلزصبد انًُصنً -أ.د/ صسيب يسهى أسزبذ انزغريخ وعهىو األطعًخ  -

 .جبيعخ انًُىفيخ -كهيخ االلزصبد انًُصنً -أ.د/ خبند شبهيٍ أسزبذ وزئيس لسى انزغريخ وعهىو األطعًخ  -

 

 : انًزحدصىٌ*

 .انسبدح أصحبة انجحىس ذاد انعاللخ

  أثحبس انًالثس وانُسيججهسخ يُبلشخ : 

 : زئبسخ انجهسخ

 . جبيعخ األسكُدزيخ –كهيخ انصزاعخ  -أ.د/ سبييخ نطفً  أسزبذ انًالثس وانُسيج  -

 . جبيعخ انًُصىزح –كهيخ انزسثيخ انُىعيخ  -أ.د/ عهً انسيد شنظ  أسزبذ انًالثس وانُسيج  -

 .كُدزيخجبيعخ األس –كهيخ انصزاعخ  -أسزبذ انًالثس  –أ.د/ صفيخ سبزوخ -

 –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أ.د/ إسالو عجد انًُعى حسيٍ  أسزبذ انًالثس وانُسيج ووكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة  -

 . جبيعخ انًُىفيخ

 : انًزحدصىٌ*



 . جبيعخ انًُصىزح –كهيخ انزسثيخ انُىعيخ  -يحبضسح أ.د/ عهً انسيد شنظ  أسزبذ انًالثس وانُسيج 

 .حىس ذاد انعاللخانسبدح أصحبة انج

 

 جهسخ يُبلشخ أثحبس إدازح انًُصل وانًؤسسبد : 

 

 : زئبسخ انجهسخ

 جبيعخ حهىاٌ -كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أسزبذ ادازح انًُصل وانًؤسسبد  –أ.د/ وفبء شهجً  -

 .األسكُدزيخجبيعخ  -أسزبذ ادازح انًُصل وانًؤسسبد وعًيد كهيخ انزسثيخ انُىعيخ  –أ.د/ فبرٍ يصطفً كًبل  -

 .جبيعخ انًُىفيخ -أ.د/ جًبل اندهشبٌ   وكيم كهيخ انزسثيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالة   -

 .جبيعخ انًُىفيخ –كهيخ االلزصبد انًُصنً  -أ.د/ زثيع يحًىد َىفم   زئيس لسى إدازح انًُصل وانًؤسسبد  -

 : انًزحدصىٌ*

 .انسبدح أصحبة انجحىس ذاد انعاللخ

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


