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: ةيملعلا الت هؤملا ًايناث

1981 ةنس ةيوناثلا راجنلا ىلع ةسردم يملع مسق ةيوناثلا ةداهشلا 

1985 ةنس سلبارط ةعماج ةعارزلا ةيلك ةيذغأ مولع سويرولا كب 

1998 ةنس ةحوتفملا ةعماجلا ةيم سإال تاسارد سناسيل 

ةنس فاقو األ ةئيه عفان نع نولا ق ةياورب ميركلا نآرقلا ظفح ةزاجإ 

2002

ةنس سلبارط ةعماج باد اآل ةيلك .. ةيم سإال تاسارد عيلا مولبد 

2002

2006 ةنس سلبارط ةعماج باد اآل ةيلك ةيم سإال تاسارد ريتسجام 

2010 سلبارط ةعماج باد اآل ةيلك ةيم سإال تاسارد هاروتكدلا مولبد 

رصم – اينملا ةعماج مولعلا راد ةيلك ةيم اإلسال ةعيرشلا يف هاروتكد 

2015



: ةيراد واإل ةيملعلا بصانملا ثًاثلا

ريشغ نب رصق ةيبرتلا ةيلك اإلسالةيم تاساردلا مسقب سيردتلا ةئيه وضع 
يلا حلا تقولا ىلإ 2008-9-21 نم سلبارط ةعماج



II

يلبارط ةعماج ريشغ نب رصق ةيبرتلا ةيلك ب اإلسالةيم تاساردلا مسق سيئر 
2016و2017 ةنس

ةنس ذنم ميركلا نآرقلا سيردتو ةباطخلا يف فاق لألو ةماعلا ةئيهلا عم نواعتم 
يلا حلا تقولا ىنح 2000



ةي: سيردتلا تاربخ :لا أعبار

ةنس نايرغ ةبساحملا ةيلك لطالب اإلسالةيم تاساردلا ةدام سيردتب نواعتلا 
2007و2008.

ةيلك اإلسالمطلالب يف مكحلا و ةسايسلا و ثيراوملا ةدام سيردتب نواعتلا 
2016و2017و2018 تاونسل نايرغ ةيسايسلا مولعلا و نوناقلا

مسقلا طلالب جرختلا عيراشم نم ديدعلا ىلع فارش اإل
ةنس ةرافجلا ةعماج مولعلا ةيلك نم نيتبلا طل جرخت عورشم ىلع فارش اإل

2009


: ةيعماجلا ةلحرملل اهسيردت مت يتلا ةيساردلا تاررقم الا سماخ

1و2 هديوجت ماكحأو ميركلا نآرقلا 

1و2 ةرس األ ماكحأ 

ثيراوملا ملع 

1 هقفلا لوصأ 

ماكح األ تايآ ريسفت 

اإلساليم عيرشتلا خيرات 

تادابعلا ماكحأ 

1 ثيدحلا حلطصم 

1و2 يوبنلا ثيدحلا هقف 

: ايلعلا تاساردلا ةلحرمل اهسيردت مت يتلا ةيساردلا تاررقم :لا ًاسداس







III

: لئاسرلا و ةروشنملا ثاحب :األ ًاعباس

ةسارد حاكنلا باب ىلإ نيميلا باب نم يلوستلل ةفحتلا حرش يف ةجهبلا 

2006 ةنس سلبارط ةعماج باد اآل ةيلك ريتسجام ةلا سر .. قيقحتو

مولعلا راد ةيلك هاروتكد ةلا سر الت ماعملا يف يسلبارطلا دايز نب يلع جهنم 

2015 ةنس رصم .. اينملا ةعماج

ثحب .. ملعملا ىدل واألخالةيق ةينيدلا ميقلا خيسرت يف ينيدلا عزاولا رود 

2017 ةنس ةيوازلا ةعماج ةيبرتلا ةيلكب يناثلا يملعلا رمتؤملا يف روشنم

قوقح رمتؤم لا معأ نمض روشنم ثحب .. ةنسلا و باتكلا نم ةأرملا قوقح 

2018 ةنس ةيريخلا لألمعلا يوازلا رهاطلا ةسسؤم هتماقأ يذلا ةأرملا

نم ثح ..ب مكلا اإلمام بهذم روهشمل ةرياغملا يسلبارطلا دايز نب يلع لا وقأ 

2018 ربمسيد يناثلا ددعلا نوناقلا و ةسايسلا ةلجمب شرو

ثلاا ددعلا نوناقلا و ةسايسلا ةلجمب روشنم ثحب .... بابشلا ةياعرو اإلسالم

2020 وينوي ثل



: ناجللا ةيوضعو ةيملعلا و ةيعامتج واال ةيفاقثلا طشانملا : ًانماث

يملا علا مويلا لاب فتح كاال ةيلكلا لخاد ةيفاقثلا طشانملا نم ديدعلا يف كارتش اال

تاونس ةدعل ةيبرعلا ةغلل

مسقلا لخاد ةينآرقلا تاقباسملا يف ميكحتلا ناجل يف كارتش اال

تاونس لةدع فاقو األ تاناحتما ناجل يف كارتش اال
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