


 

 
 

 تقرير عن

 المجالس الثقافية واالجتماعية المعاصرة 
 في المدينة المنورة

 )ازبص٤ ايجاْٞ(

 

 د. ماجد إبراهَم العامري

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ــ داَع١ طٝب١ 

 

 لـمدخ

زصدْا يف ازبـص٤ األٍٚ َٔ ٖـرا ايتكـسٜـس املٓػـــٛز يف ايعــدد ايجــايح َٔ 

كاؾًٝا ٚادتُاعًٝا َعاصسًا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٖرٙ اجملًــ١; ثــالثــ١ عػـس صبًطًا ث

ايطٜٛـٌ دبُعــات عًُٝـ١  اٚذنسْا إٔ املد١ٜٓ املٓـــٛز٠ غــــــٗدت خالٍ تازخيٗـ

ٚأدبٝــ١ نجري٠،ضُت عـــددًا َٔ ايعًُــــا٤ ٚاملجكؿني،ؾكد ظٗـــس ؾٝٗا غـــعسا٤ 

املختًؿ١، ٚال ٚخطبا٤ َتُٝصٕٚ َٓر ايعصس ازباًٖٞ، َسٚزًا بعٗٛد اإلضالّ 

تـــصاٍ ست٢  ٚقتٓا اسباضس تصخس بايعـــــدٜد َٔ اجملـــايظ ايجكـاؾ١ٝ اييت تطِ 

 عددًا َٔ ايعًُا٤ ٚاملجكؿني.

ٚيف ٖرا ازبـــص٤ ْٛاصـــٌ ايهتابـــــ١ عٔ عدد آخس َٔ اجملايظ ايجكاؾ١ٝ 

ات ٚاؾ١ٝ يف املد١ٜٓ املٓـــٛز٠، متهٓا َٔ اسبصــــٍٛ ع٢ً َعـــًَٛ ١ٚاالدتُاعٝ

عٓٗا، ٚال ٜصاٍ ايباب َؿتٛسًا جملايظ ثكاؾٝــــ١ ٚادتُاع١ٝ أخس٣ ، ضٓهتب 

 عٓٗا يف أعداد قاد١َ إٕ غا٤ اهلل.

 

ايػــــٝخ سطــٔ عبد ايسسِٝ األْصازٟ زمح٘ اهلل  َٔ    

ٖـ. دزع ؾٝٗـا ست٢  1368َٛايٝــــد املدٜٓـــ١ املٓـــــٛز٠ عاّ 

الشسسسسي  مجلسسسسس 
حسسسسسسسسسن ع سسسسسسسسد 

م ـيسسسسسسسسسسســرحــــال
 اريـــسسسسسسسسساألنص
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ٌ ع٢ً ايػٗاد٠االبتدا١ٝ٥ ٚغـــٗاد٠ املعٗــــد ايصـ ايجايح االبتدا٥ٞ ثِ سص

ايدزاضات اإلضال١َٝ  عايدٜــين ايجاْٟٛ َٔ قطس، ٚسصٌ ع٢ً بهايٛزٜٛ

َٔ ن١ًٝ ايػسٜع١ مبه١ املهس١َ .  عٌُ َدزضًا يف املًُه١ ثِ دزع يف 

دٚي١ ايبشسٜٔ ملد٠ أزبع ضٓٛات ثِ عٌُ َٛدًٗا يف قطِ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ ثِ 

َدٜسًا يًتعًِٝ املٛاشٟ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚاْتكٌ إىل زمح١ اهلل  ز٥ٝطًا هلا،ثِ

 ٖـ.17/8/1423يف 
 

 مٌعد ًمكان انعقاد اجمللس

بــدأ اْعكــاد اجملًــظ َٓــر تبضٝطــ٘ يف بٝــت اشبًــٝر ببــاب اجملٝــدٟ عــاّ     

ٖـ يف " ٚقـ عبد ايسسِٝ األْصازٟ "ٚبعد ذيو اْتكٌ اجملًظ إىل َٓصٍ  1400

يف قبــا٤ ايطــايع  ــٛاز َطــذد ايعذالٕ،ٜٚٓعكــد   سطــٔ األْصــازٟ،ايها٥ٔ 

 اجملًظ أضبٛعًٝا بعد صال٠ املػسب َٔ نٌ ّٜٛ أسد ست٢ أذإ ايعػا٤.

 أبرز مٌضٌعات اجمللس

تؿطري ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚغـس  األسادٜـح ايعطـس٠، ٚبعـو املٛضـٛعات      

ايعًُٝــ١ ٚاألدبٝــ١، ٜٚٛدــد بــاجملًظ َهتبــ١ عًُٝــ١ ٚأدبٝــ١ عــاَس٠ ببَٗــات         

 سادع.  ايهتب ٚامل

 أهم أعضاء اجمللس

د. ْاصس بٔ عًٞ بـٔ عـاٜو    –َدٜس اجملًظ : عًٞ عبد ايسسِٝ األْصازٟ  –

 ضبُد عبد اهلل عبدٙ َطتت  –إبساِٖٝ عبد اهلل عبدٙ َطتت  – ايػٝخ

 عبد اهلل ضعد ظبِ ايسسًٝٞ  –ضامل عًٞ ضامل عطٝالٕ   – 

دٟ عبد اسبؿـٝغ ضبُـد األمحـ    –ايػٝخ ضبُد ؾاٍ ضبُد حي٢ٝ   – 

               ؾٝصـٌـ ضبُــد عًــ٢ دخٝـٌـ اهلل   –ضــًُٝإ عــٛش ْاغــٞ املػاَطــٞ    – 

أمحـد َـدْٞ ضبُـد عبـد اهلل      –ــــ ايػـٝخ أمحـد ايـديعإ زمحـ٘ اهلل      املػاَطٞ
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ايػٝخ ضبُـد قكـٛ بـٔ ضبُـد      –ـــ ضبُد عبد ايسمحٔ األْصازٟ  عٓرب ضس٣

 عبد اهلل عٓرب ضسٟ  .  

   

ــٛز٠ عــاّ   ٚيــد ايــدنتٛز ضــًُٝإ ايس  ــٞ باملدٜٓــ١ املٓ سًٝ

ــِ أنُــٌ دزاضــ١      1375 ــاّ ،ث ــا ايتعًــِٝ ايع ٖـــ ، ٚدزع ؾٝٗ

َساسٌ ايتعًِٝ ازباَعٞ ٚاملادطتري ٚايـدنتٛزاٙ يف داَعـ١   

اإلَاّ ضبُد بٔ ضعٛداإلضـال١َٝ يف ايسٜـاش. ٚ دزع ايًػـ١    

 . ااإلظبًٝص١ٜ يف بسٜطاْٝ

 ٚ ٕؾسْطا ٚإظبًرتا غازى يف عدِد َٔ ايسسالت ايع١ًُٝ إىل تسنٝا ٚايْٝٛا

 ٚأَسٜها ٚاملػسب ٚتْٛظ َٚصس. 

 ٚايٓدٚات يف املًُه١ َٚصس ٚعُإ ٚاإلَازات  تسطس عددًا َٔ املؤمتسا

 ٚضريالْها.

 تكًد عددًا َٔ ايٛظا٥ـ ٚاألعُاٍ ٖٚٞ:     

  َعٝد ٚضباضس ٚأضـــتاذ َطــــــاعد يف نًٝـــــ١ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ يف داَع١

 اإلَاّ يف ايسٜاش. 

 ٝقطِ ايتازٜخ  ٚاسبطاز٠ به١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ بايسٜاش. ظز٥ 

 ٝيًدزاضات ايعًٝا. ١ٚنٌٝ ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع 

  .أضتاذ ايتازٜخ يف داَع١  طٝب١ 

 

 ًمٌعدي ًمكانى : هــــدف اجملــلـــس 

ٜٗـــدف اجملًــــظ إىل شٜـــاد٠ ايتشصــــٌٝ ٚايتٛاصــٌـ ٚايتهاَـــٌـ ايعًُـــٞـ يف    

عو املؿاِٖٝ ٚاملصطًشات َٔ خالٍ َا ٜطـس   ايتخصصات املختًؿ١. ٚتصشٝح ب

 سـلسسسسسسسسسسسســجـم
اذ ـتسسسسسسسسسسسسســاألس
تور ـدكسسسسسسسسسسسسسـال
ان ـليمسسسسسسسسسسسســس
 يـلـيـرحـال
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،  َــٔ َٛضــٛعات ٚدزاضــات. ٚيــ٘ نــريو أٖــداف ادتُاعٝــ١ يًتعــازف ٚايتــ يـ 

ٞ تكًٝد ٚاحملاؾع١ ع٢ً  متٝـصت بـ٘ املدٜٓـ١ َـٔ خـالٍ ايعصـٛز ايتازخيٝـ١         ادتُـاع

ٖٚٛ نجس٠ اجملايظ ٚاملٓتدٜات األدب١ٝ ؾٝٗـا، َٚٛعـد اْعكـاد اجملًـظ ٖـٛ األسـد       

 حبٞ احملُد١ٜ. ٘ٗس عسبٞ بعد صال٠ ايعػا٤ يف داز صاسبَٔ نٌ غ ٍاألٚ

أبسش ايصؿات ايـيت متٝـص اجملًـظ صـؿ١ املٛضـٛع١ٝ ايعًُٝـ١ ايجكاؾٝـ١ ٚيـريو         

ُٜطس  ؾٝ٘ عدد َـٔ املٛضـٛعات يف طبتًــ اجملـاالت ايدٜٓٝـ١ ٚاألدبٝـ١ ٚايجكاؾٝـ١        

 ٚايتازخي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاإلعال١َٝ ٚايعٛمل١ ٚايطٝاس١ ٚاآلثاز ٚغريٖا.
 

ــم ــ  اجمللس  أعضاء أه

ٜــرتدد عًــ٢ اجملًــظ عــدد َـٔـ طــالب ايعًـِـ ٚاملعسؾــ١ َـٔـ أضــاتر٠ ازباَعــات    

ٚبعــــو ايبــــاسجني ٚاألدبــــا٤ ٚاملــــجكؿني ٚاملعًُــــني َـــٔـ طبتًـــــ ايتخصصــــات        

ِٗ :  ،ٚاالٖتُاَــات ـٓـ ــ١،     َ ــدنتٛز صــابس طعُٝ ــد، ٚاي ــداهلل ايصاٜ ــدنتٛز عب اي

ايػـسٜـ ٚايــدنتٛز صــا   ٚايـدنتٛز عبــداهلل عطـٝالٕ، ٚايــدنتٛز عبــداهلل   

ــدنتٛز        ــ٘، ٚاي ــدنتٛز عُــس ؾالت ــٛ ضــٝـ، ٚاي ــداهلل أب ــدنتٛز عب ــد، ٚاي املصٜ

عبداهلل ايسسًٝٞ، ٚايدنتٛز إبساِٖٝ عاَس، ٚايدنتٛز عبد ايـسسِٝ املػـرٟٚ،   

ٚايــدنتٛز َادــد ايعــاَسٟ، ٚايــدنتٛز أمحــد ايػــعم، ٚايــدنتٛز َعــٝو        

 -ُــد ؾاٖــد احملُــدٟ ٚاألضــتاذ ضب –ايعــٛيف، ٚايــدنتٛز عبــد ايباضــ  بــدز  

ٚايدنتٛز أمحد اشبساط، ٚايدنتٛز سطإ اهلاٜظ، ٚاألضـتاذ ضبُـد ايؿـاٍ،    

ٚايدنتٛز ْادٞ سطريٟ ٚايدنتٛز تٓٝطب ايؿاٜـدٟ، ٚاملٗٓـدع ضـعٝد دـٛد،     

    ،ِٝ ٚاألضتاذ دخٌٝ اهلل ايسسًٝٞ، ٚاألضتاذ ضًُإ اهلاليٞ، ٚاألضـتاذ حيٝـ٢ ضًـ

دـٜٛرب، ٚغـري ٖـؤال٤ نـجري بػــهٌ      ٚاألضـتاذ ضـامل ْـادِ، ٚاألضـتاذ عطـا اهلل     

 َتؿاٚت.

 اجمللس أبرز مٌضٌعات  
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ايهاتب يف شَٔ ايعٛملـ١، اإلعذـاش ايًػـٟٛ يف ايكـسإٓ ايهـسِٜ، ايتـٛزم       

املــــايٞ ٚاسبادــــ١ يــــ٘ يف ٖــــرا ايعصــــس، ثكاؾــــ١ االْتخابــــات، ٚغريٖــــا َــــٔ   

ــا٤       ــ١ املختًؿــ١ ٚايــيت ٜؤدٜٗــا أضــاتر٠ ٚعًُــا٤ ٚأدب ــ١ ٚاألدبٝ املٛضــٛعات ايعًُٝ

صٕٚ ٚعاد٠ َا خيتِ املٓتد٣ ْػاط٘ ببَط١ٝ غعس١ٜ ٜػرتى ؾٝٗا عدد َـٔ  َتُٝ

 قبٌ غعسا٤ َعسٚؾني ٚنجريًا َا تهٕٛ املداخالت غعس١ٜ أٜطًا.
 

 

اسٞ ٜٓبـــع عـــاّ  ٚيـــد األضـــتاذ ؾـــال  يف ٚادٟ تسعــ٘ـ بطــٛـ

ٖـ ْٚػب يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأنٌُ ؾٝٗا َساسً٘ـ ايتعًُٝٝـ١    1361

ــو ضــعٛد     ــ١ املً ـِـ ايتشــل  اَع ــا عــاّ    ث ــاش ٚربــسز َٓٗ بايسٜ

 ٖـ  بػٗاد٠ بهايٛزٜٛع آداب قطِ ايتازٜخ.1390

ـٔـ ٚشاز٠      ــدا٤ َـ ــددٙ ابتـ ــ١ َتعـ ــات سهَٛٝـ ـٌـ يف قطاعـ عُـ

ٚايكس١ٜٚ  سٝح تكاعد  املعازف ٚٚصٛاًل إىل ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ 

ٚاإلداز١ٜ ببَا١ْ املد١ٜٓ املٓٛز٠. ٢ٖـ ع1421ًعاّ   ٚظٝؿ١ َدٜس عاّ ايػؤٕٚ املاي١ٝ 

ــ١ عًــ  سصـٌـ خــ  ـ٘ـ بايٛظٝؿ ــ١ داخـٌـ     ٢الٍ عًُ عــد٠ دٚزات َـٔـ َعاٖــد طبتًؿ

ٕ املًُهــ ، ٚعُـٌـ عًــ٢ إصــداز عــدد َـٔـ  ١ ٚخازدٗــا، نُــا غــازى يف عــد٠ زبــا

 ٚايهتب َٔ بعو ايدٚا٥س اسبه١َٝٛ اشباص١ ٚاملٓاضبات ايعا١َ. تزاااإلصد

ز٠ بدٚزت٘ـ ايجايجـ١ ايـيت بـدأت          ٜٚعٌُ سايًٝا عطًٛا مبذًـظ َٓطكـ١ املدٜٓـ١ املٓٛـ

 ٖـ  باإلضاؾ١ إىل ز٥اض١ ذبسٜس صب١ً األَا2/4/1422.١ْزٜخ بتا

ز٠ ايٛاقـع      1410بدأ اجملًظ باالْعكاد يف أٚاخس ض١ٓ  ٖــ يف َٓصي٘ـ باملدٜٓـ١ املٓٛـ

ع٢ً طسٜل ضٝد ايػٗدا٤ سٞ ايبٝع١ ، ٜٚعكد اجملًظ بني صـالتٞ املػـسب ٚايعػـا٤    

 َٔ َٜٛٞ ايطبت ٚايجالثا٤ َٔ نٌ أضبٛع.

 

س ـلسسسسسسسسسســجــم
األسسستاذ فسس   
 سسن دخيسسل   
الزايسسسسسسسسسسسسسسسدي 

 يـنــهـجـال

س ـلسسسسسسسسسســـجـم
اذ ـتسسسسسسسسسسســـاألس
ور ـتسسسسسسسسسـدكــال

 ع سسسد السسسرحمن
 رـ ــويـجـال
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ـد ايسمحٔ بٔ إبساٖـٝـِ ازبــٜٛبـس ؾـٞ األسطا٤ )املربش( ٚيـــد ايدنتٛزعبـ

ٚاملتٛضط١  ؾٝٗا،ٚ ايجاْٜٛـ١ يف َدزضـ١ ايـدَاّ    ١ ٖـ، دزع االبتدا1369ٝ٥عاّ 

اي١ًًٝٝ،ثِ سصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع َٔ داَع١ املًـو ضـعٛد بايسٜـاش    

ٖــ، ٚايـدنتٛزاٙ َـٔ    1395ري َٔ داَع١ بتطربؽ عـاّ  تٖـ، ٚاملادط1389عاّ 

 ٖـ.1401اَع١ دٓٛب نايٝؿٛزْٝا عاّ د

عٌُ َدٜسًا ملسنص املعًَٛات بٛشاز٠ املاي١ٝ بايسٜاش، ٚنإ أضتاذًا  

َطاعدًا به١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ بايسٜاش، َٚدٜس إداز٠ دٚزات املبتعجني 

ٖـ، ٚنإ عُٝد ن١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ بببٗا 1402بايسٜاش عاّ 

ـ، ٚعُٝد ايكبٍٛ ٚغؤٕٚ ايطالب يف أبٗا َٔ 1406ٖإىل عاّ  1403عاّ 

ٖـ، ثِ أضتاذًا به١ًٝ ايدع٠ٛ ؾسع املد١ٜٓ املٓٛز٠ عاّ 1415إىل عاّ  1413

ٖـ، ٖٚٛ عطٛ اجملًظ ايطعٛدٟ يًذٛد٠. ٚاآلٕ َتكاعد َٚتعإٚ يف 1417

 ايتدزٜظ َع داَع١ طٝب١.

 ٚ ،ؿـات  ٘ عدد نـبري َـٔ املؤي  يسطس عددًا نبريًا َٔ املؤمتسات ٚايٓدٚات

 اييت تتعًل باإلداز٠ اإلضال١َٝ َٓٗا:

 إلداز٠ ٚاسبهِ يف اإلضالّ: ايؿهس ٚايتطبٝل.اـ 1

 املٓعُات ايدٚي١ٝ اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝ.ـ 2

 يسقاب١ اإلداز١ٜ:املٓعٛز اإلضالَٞ ٚاملعاصس ٚايتذسب١ ايطعٛد١ٜ.اـ 3

  ألٚقاف اإلضال١َٝ ٚدٚزٖا اسبطازٟ. ا-5  داز٠ األشَات ٚاملؿٛضات.إـ 4

ٖـــ يف أبٗــا عٓــدَا نــإ ازبٜٛربعُٝــدًا 1404ًــظ يف عــاّ بــدأ ٖــرا اجمل

االدتُاعٝـ١ بببٗـا سٝـح بـدأ ايًكـا٤ يف َٓصيـ٘ َـع         يه١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايعًّٛ

شَال٥٘ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ثِ شاد ايتطٛز َع َٓطٛبٞ داَع١ املًو ضـعٛد  

ٚشاد ايعدد ٚأصبشت ايًكا٤ات باضِ ايهًٝات ايـيت يٝـت ؾُٝـا بعـد داَعـ١      
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ــٛز٠ يف عــاّ       ــ١ املٓ ــِ اْتكــٌ ازبــٜٛرب إىل املدٜٓ ــد بببٗــا، ث ٖـــ، 1417املًــو خاي

ٚأصبح ٜعكد اجملًظ نٌ أضبٛعني ٜطـِ صبُٛعـ١ َـٔ ازبـريإ ٚاألصـدقا٤      

ــ١، ٚنــإ        ــ١ ٚادتُاعٝ ــا َٛاضــٝع عًُٝ ــاقؼ ؾٝٗ ــدزٜظ ٜٓ ــ١ ايت ٚأعطــا٤ ٦ٖٝ

اجملًظ ٜتٓكـٌ بـني بٝـٛت بعـو أعطـا٤ ١٦ٖٝايتـدزٜظ )ؾـسع داَعـ١ اإلَـاّ(،          

ٖــ اضـتكس اجملًـظ يف َٓصيـ٘ ازبدٜـد، يف أٍٚ ٜـّٛ َـٔ نـٌ         1425َٚٓر عـاّ  

 غٗس عسبٞ َٔ املػسب إىل ايعػا٤ .

 أهـــم رًاد اجمللس

األضتاذ  –املٗٓدع أضعد قُكُذٞ  –ألضتاذ ايدنتٛز أمحد اشبساط ا –

األضتاذ عبد اجملٝد  –ْٛاف بٔ ْؿاع اسبسبٞ  –ضبؿٛظ األَني ايػٓكٝطٞ

 –األضتاذ غاشٟ محدإ، ٚعادٍ محدإ  ِ محدإ ـــد. عاص – ايصغم 

ايعُٝد مجعإ ْؿاع اسبسبٞ  –ايدنتٛز عُاد ساؾغ –األضتاذ َسٚإ محٛد 

األضتاذ  ٚاصٌ  –األضتاذ  أمحد عًٞ خبٝت  –األضتاذ ؾٗد صا  املٗٓا –

ايدنتٛز َادد إبساِٖٝ  –عاٜو بٔ ضعٝد األمحدٟ  – عاطٞ املصزٚعٞ

صاسب اجملًظ ٚيف َكدَتِٗ: ضبُد ٚأبٛ بهس ٚعُس ايعاَسٟ ــــ أبٓا٤ 

 ٚعجُإ

 

 

ٚيد ايػٝخ عبدايعصٜص بٔ عٝداملًشظ ايربناْٞ اسبسبٞ 

ٖـ يف سٞ ايعٓابــــــظ ايٛاقع 1377يف املد١ٜٓ املٓٛز٠  عاّ 

ع٢ً ضؿ١ ٚادٟ ايعكٝل ايػسق١ٝ يف أضس٠ َٝطٛز٠ اسباٍ 

 تعٌُ بايصزاع١ ٚايتذاز٠ ببْٛاعٗا.

ـ٘ـ يف  ــ٢ تعًُٝ ــتًك ز٠ ٚسصـٌـ عًــ٢     َ ـٛـ ــ١ املٓ دازع املدٜٓ

لشسسسسي  مجلسسسسس ا
ع سسسدالعزيز  سسسن 

 سـلحـيد المـع
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 ايػٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ثِ ايتشل به١ًٝ ايػسٜع١ بازباَع١ اإلضال١َٝ .

عُـــٌ يف إداز٠ أعُايـــ٘ اشباصـــ١ املتعًكـــ١ بايصزاعـــ١ ٚايعكـــاز ٚاملكـــاٚالت   

ٚاحملسٚقات، ٖٚـٛ اآلٕ زدـٌ أعُـاٍ ٚعطـٛ يف عـد٠ مجعٝـات خريٜـ١ ٚعطـٛ         

 زب١ٓ ؾو املٓاشعات يف ايػسؾ١ ايتذاز١ٜ.

اجملًظ يف شَٔ ٚايدٙ ايػـٝخ عٝـد بـٔ عًـٞ املًشـظ، يف َصزعتـ٘        بدأ

عٓـدَا سـٍٛ   ،حبٞ ايعٓابظ يف َٓتصـ ايكسٕ ايسابع عػس اهلذسٟ تكسٜبًا

ـٝـ  ٞ  ١داْبــًا َــٔ املصزعــ١ إىل دٜٛاْ ٜٚٓاقػــٕٛ ؾٝٗــا  ،جيتُــع ؾٝٗــا أٖــٌ اسبــ

 مجٝع أَٛزِٖ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاسبٝات١ٝ، ٚظٌ اجملًظ قا٥ًُا ست٢ ٚؾات٘

ٚيدٙ األنرب ايػٝخ "عًٞ" مبتابع١ اجملًـظ ستـ٢ عـاّ    خًؿ٘ ٖـ، 1384عاّ 

ٖـــ، ثــِ تــٛىل ايػــٝخ عبــدايعصٜص إداز٠ اجملًــظ ايــرٟ ال ٜــصاٍ قا٥ُــًا   1413

ٚتعترب ي١ًٝ االثٓني َٔ نٌ أضبٛع دًط١ زي١ٝ هلـرا اجملًـظ   ست٢ تازخي٘ ، 

ـًـ     ّٛ ايــرٟ ٜــتِ ؾٝــ٘ قــسا٠٤ نتــاب يف ؾــٔ َــٔ ؾٓــٕٛ ايعًــِ ٚخاصــ١ نتــب ايع

ايػسع١ٝ ٚايًػ١ ايعسب١ٝ سٝح ٜـتِ َٓاقػـ١ ٖـرا ايهتـاب َـٔ قبـٌ اسبطـٛز،        

 ٚاشبسٚز َٓ٘ بؿا٥د٠ ع١ًُٝ طٝب١.

د. إبساِٖٝ بـٔ َعـٝو ايعـٛيف ـــ إبـساِٖٝ بـٔ ٜٛضــ آٍ         ــ  أهـــم رًاد اجمللس

ٞ   –ايػـــــٝخ  ــتاذ إبساِٖٝ بٔ عبد ايٛاسـد ايتُُٝـ ــ د. ضــــــًُٝإ ايسسًٝـٞ    –األضــ

 املٗٓدع محـــــٛد بٔ عًٝجـــــ٘ اسبسبٞ محد بٔ عبداهلل ايعُــــــسٟ ـــ د. أ –

 د. ضٓد بٔ اليف ايػاَاْٞ –  زغٝد بٔ زغٝد ايصاعدٟ  –

 األضتاذ صا  بٔ محٝد ايربناْٞ – ايػٝخ ضعد بٔ َطعٛد ايتُُٝٞ –

 د. ضبُد بٔ صا  ايؿال  –  د. َادد إبساِٖٝ ايعاَسٟ –

 ضبُد ؾاٍ ضبُد حي٢ٝ –ُد األَني ازبهيند. ضبُد املختاز ضب –

 ايػٝخ ضبُد بٔ صا  ايصٜدٟ – ايػٝخ ضبُد بٔ ضًُٝإ ايدبٝإ –
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 َسشٚم بٔ ٖرٌٜ ايسسًٝٞ – ايعكٝد ضبُد بٔ ٖرٌٜ ايسسًٝٞ –

 ايػٝخ َطًل بٔ َكبٌ اسبسبٞ –  ايػٝخ َصطؿ٢ أمحد قٓاص –

 ادٟايعكٝد ضبطٔ بٔ صا  ايسد –  د. َٛض٢ بٔ ضبُد ايكسْٞ –

 ايًٛا٤عبداهلل بٔ َػازٟ ايسسًٝٞ – د.عبدايعصٜص بٔ عبدايؿتا  ايكازئ –

 د.عبداهلل بٔ ضًُٝإ ايعكًٝٞ  – ايػٝخ عبداهلل بٔ ٖرٌٜ ايسسًٝٞ –

 عٓٝصإ بٔ ؾا  ايطًٗٞ – د. عبداهلل ضبُد األَني ازبهين –

 األضتاذ ؾاٜص بٔ َٛض٢ ايبدزاْٞ –  د. ع٢ً بٔ ضعٝد ايػاَدٟ –

 ٝصٌ بٔ َػازٟ ايسسًٝٞــــ ؾ  

  

ايػسٜـ مجاٍ  ٜسدع ْطب ايػٝخ عبد ايػين سطني إىل

زضٞـ اهلل عُٓٗـا.    ٞايدٜٔ ازبُاش َٔ ضالي١ اسبطـني بٔـ عًـ   

ز٠ عـاّ     ٖـــ ٚنـإ ٚايــدٙ غا٥بـًا عٓــد   1357ٚيـد يف املدٜٓـ١ املٓـٛـ

ضــعد، ٚتًكــ٢ عًَٛـ٘ـ أٚالدتـ٘ـ ؾٓػــب يف نٓـــ ٚايدتـ٘ـ ٚأخٝـ٘ـ 

ــ١ يف ايهتبــاب ٚيف املدز  ز١ٜ، ٚسصـٌـ عًــ٢    األٚيٝ ضــ١ املٓصـٛـ

تؿسؽ يًعٌُ ايتذازٟ بػهٌ خـاص  ، ّ 1964دبًّٛ املطاس١ ٚايسضِ اهلٓدضٞ عاّ 

ز٠        أست٢  ّ َٔـ نبـاز زدـاٍ األعُـاٍ يف املدٜٓـ١ املٓٛـ ٚاملٓطكـ١ بػـهٌ    ،صـبح ايٝٛـ

ظ صبًـظ إداز٠ صبُٛعـ١ عبـد ايػـين سطـني ايتذازٜــ١         أعـاّ، سٝـح    ْ٘ـ ٜػـػٌ ز٥ٝـ

ز٠ ٚعطٛ يف عد٠ مجعٝات خري١ٜ. ٚي٘ َطاُٖات ٚعطٛ صبًظ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛ

 ًَشٛظ١ يف أعُاٍ اشبري ٚاإلصال  بني ايٓاع.
 

 ي ًمكانىعنٌان اجمللس ًمٌعد 

، يف  نٌ ّٜٛ أسد بعد صال٠ املػسب صبًظ سٞ ب٦س عجُإ بٔ عؿإ 

 .َٓصٍ ايػٝخ عبد ايػين سطني 
 

س ـلسسسسسسسسسسسسسســـجــم
ي  ع سسسسسد ــسسسسسـالش

الغنسسسسسي حسسسسسسين 
 دـامـد حـأحم
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 أهم أعضاء اجمللس

 أبٛ زضٛإد. عبد اهلل  –  ايػٝخ عبد ايػين سطني –

 د. ضًطإ غاٖني –   د. ساَد اشبطٝب –

 د. صال  ايسدادٟ –  د. صال  ايدٜٔ غهس –

 يٛا٤ َتكاعد عجُإ أدٜب –  ايػٝخ ضبُد إبساِٖٝ ضٝدٟ –

 أ. سطٔ عًٞ ايٓػاز – عُٝد َتكاعد عبد ايسمحٔ اسبذًٝٞ –

 د. عباع عًٞ قُكُذٞ –  أ. عبد زؤٚف عابد خبازٟ –

 دٜٔ إيٝاع .  ٚغريِٖ .عبد اهلادٟ خري اي –

 
 بإشراف: أ.د. عبد اهلل بن فود الشرٍف

 األضتاذ  بازباَع١ اإلضال١َٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚيد ايـدنتٛز عبـداهلل بـٔ ؾٗـد اهلذـازٟ ايػـسٜـ       

ٖــــ ٚدزع يف َدازضـــٗا    1378يف املدٜٓـــ١ املٓـــٛز٠ عـــاّ   

ٖـــ ثــِ أنُــٌ 1402ٚربــسز َــٔ نًٝــ١ ايػــسٜع١ يف ازباَعــ١ اإلضــال١َٝ عــاّ  

دزاضــات٘ ايعًٝــا  ٚسصــٌ عًــ٢ غــٗاد٠ ايــدنتٛزاٙ يف ايػــسٜع١ اإلضــال١َٝ،        

ثـِ سصـٌ عًـ٢ دزدـ١ أضـتاذ       ،ٚعٌُ يف ازباَع١ اإلضال١َٝ َعٝدًا ٚضباضـساً 

ٚقد أغسف ع٢ً أنجـس َـٔ    ؾٝٗا، ٚال ٜصاٍ،ٖـ بازباَع١ ْؿطٗا1414يف عاّ 

ٚيــ٘ أنجــس َــٔ رطــ١ عػــس َؤيؿــًا       ٠،عػــسٜٔ زضــاي١ َادطــتري ٚدنتٛزا  

ٚي٘ َػازنات يف ايصشـ احملًٝـ١.  ٖٚـٛ    ،خس ذبت ايطبعآٚعدد ،َطبٛعًا

 ٚز٥ٝظ املٓتد٣ ايػٗسٟ يف ايٓادٟ.                                   ،عطٛ ْادٟ املد١ٜٓ املٓٛز٠ األدبٞ ايجكايف

نسسسسسسسادي مجلسسسسسسسس 
المدينسسسة المنسسسورة 

 افيـد ي الثقاأل
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 داف اجمللســأهمٌعد ً

(ٖـ . ٚاضتُس ع٢ً 1427بدأ اجملًظ يف آخس ّٜٛ أســد َٔ غـٗس ذٟ ايكعـد٠ )

 ا املٛعد، َٚٔ أِٖ أٖداؾ٘ :ٖر

 تٓػٝ  اسبسن١ ايجكاؾ١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠.  ـ 1

 ايتالقٞ بني املٛاطٔ ٚاملط٦ٍٛ.  ـ 2

 طس  املٛضٛعات اييت تجري إغهاالت يف ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ.  ـ 3

 

ٖــ،  1374ٚيد ايػٝخ َكبٌ يف َٓطكـ١ سا٥ـٌ عـاّ    

ــ٘       ــٌ ايتشاق ــدٙ قب ــد ٚاي ــ٢ ٜ سؿــغ ايكــسإٓ ايهــسِٜ عً

ايٓعاَٝــ١، ثــِ ايتشــل مبدزضــ١ داز اسبــدٜح  زاضــ١بايد

ــدٜح     ــ١ اسبــ ــل بهًٝــ ــدٖا ايتشــ ــ١ ٚبعــ ــ١ ايٓبٜٛــ باملدٜٓــ

ٖـــ، 1402بازباَعــ١ اإلضــال١َٝ ٚسصــٌ َٓٗــا عًــ٢ ايػــٗاد٠ ايعايٝــ١ يف ايعــاّ   

غــــازى ايػــــٝخ يف ايعدٜــــد َــــٔ ايٓــــدٚات ٚايــــدٚزات ٚايــــرباَر ايتًؿصْٜٛٝــــ١ 

د١ٜٓ املٓٛز٠ ٚيـ٘ َػـازنات   ٚاإلذاع١ٝ، ٖٚٛ عطٛ بازش يف َسنص ايدع٠ٛ بامل

يف ايدع٠ٛ داخٌ املدٜٓـ١ ٚخازدٗـا، نُـا أْـ٘ إَـاّ ٚخطٝـب َطـذد ايصـاْع         

  ٛاز َؤضط١ ايٓكد ايطعٛدٟ باملد١ٜٓاملٓٛز٠ .

عني بعد ربسد٘ يف ن١ًٝ اسبدٜح َدزضًا بازباَع١ اإلضـال١َٝ َٚـاشاٍ   

 ع٢ً زأع ايعٌُ ست٢ تازخي٘ .
 

 اجمللس ًمكان مٌعد 

مجلسسسسسس السسسسسـشي   
 ـل  ن جويعد ــقـم

العـسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسـوفي 
 يـــــر ـحــــال
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اجملًـظ َٜٛٝـًا يف املهتبـ١ اشباصـ١ بايػـٝخ ٚاملًشكـ١       تعكد دًطات ٖرا 

مبطذد ايصاْع ايرٟ ٜتٛىل اإلَا١َ ٚاشبطاب١ ؾٝ٘ َٓر أنجس َٔ عكدٜٔ َـٔ  

ايصَٔ تكسٜبًا، ٚنإ اجملًظ ٜعكد بعد صال٠ ايؿذس ٜٚطـتُس ضـاع١ ْٚصــ    

ايطاع١، ٚاضتُس ع٢ً ذيو ؾرت٠ َٔ ايصَٔ ثِ تػري َٛعـد اْعكـادٙ إىل َـا بـني     

 يعػا٤، َٚاشاٍ ع٢ً ٖرٙ ايصؿ١ ست٢ اآلٕ.املػسب ٚا

ٜعتـــرب اجملًـــظ سًكـــ٘ عًُٝـــ١ ٜكـــسأ ؾٝٗـــا أَٗـــات ايهتـــب َـــٔ ايتؿطـــري 

ٚاسبدٜح ٚعًَٛ٘ ٚايؿكـ٘ ٚأصـٛي٘ ٚاألدب ٚؾْٓٛـ٘، نُـا ٜكـسأ يف املٓاضـبات       

عٔ نٌ َٛضٛع حبطب٘ يف املسادع ٚاملصادز املعترب٠ املعتُـد٠، ٚتٓـاقؼ ؾٝـ٘    

ٖرٙ املٓاقػات بايسدٛع إىل املصـادز املعتـرب٠    بعو املٛضٛعات ايع١ًُٝ ٚتٛثل

 اييت تصخس بٗا َهتب١ ايػٝخ َكبٌ.
 

 

   ء اجمللــس :  م أعضاـأه

ًٝٞاألضتاذ  – محمدو  ليرببد.     –عوض بن محمد  ليودوب.    – . عبداهلل بٔ ٖرٌٜ ايسس

املـدزع   –املـدزع بـدز ؾـٛاش ايصـاعدٟ.      –ليم رس محم  بن عوض هللا ليووب.    –

ساَـد بـٔ خبـت     –بٔ عبداهلل ايػاَـدٟ .ـــ  أمحـد بـٔ عبـداهلل ايعـٛيف.        ضعٝد

إبـساِٖٝ بـٔ عبـداهلل     –املدزع عبـدايعصٜص بـٔ ضـًُإ ايعـٛيف.       –ايطشُٝٞ. 

 ازبسبٛع. 

ٜعكد بصؿ١ ٜٚهاد ٖرا اجملًظ خيتًـ عٔ غريٙ َٔ اجملايظ سٝح إْ٘ 

يًكـا٥ُني عًٝـ٘    َٓر إٔ بدأ ست٢ تازٜخ ايهتاب١ عٓـ٘، ْطـبٍ اهلل  دا١ُ٥ ١َٜٝٛ 

 ٚيسٚادٙ األدس ٚايجٛاب ٚايؿا٥د٠ املسد٠ٛ إٕ غا٤ اهلل تعاىل.

 
 السسسسدكتورمجلسسسسس 

محمسسسسسسسسسسد ع سسسسسسسسسسد 
السسسسسسسرحمن  كسسسسسسسر 

 ـوديـامـــــــع
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 ٖـ. 1357ٚيد ايدنتٛز ضبُد عبد ايسمحٔ عاَٛدٟ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ عاّ       

 ٚسصٌ ع٢ً ايػٗادات ايتاي١ٝ:

 ضال١َٝ َٔ ازباَع١ اإلضال١َٝ.إلايعاي١ٝ يف ايػسٜع١ ا -

عـايٞ يًـدع٠ٛ اإلضـال١َٝ داَعـ١ اإلَـاّ      املعٗـد اي  َٔ ٠املادطتري ٚايدنتٛزا -

 ضبُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ.

 األعُاٍ اييت تكًدٖا ٚعًُ٘ اسبايٞ:

 َدزع يًرتب١ٝ اإلضال١َٝ  يف ٚشاز٠ املعازف. -

 َدزع ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ يف َٓازات املد١ٜٓ. -

 .  َدزع عًّٛ غسع١ٝ سدٜج١ ٚقسا٤ات سدٜج١ يف املعٗد ايعايٞ يًدع٠ٛ اإلضال١َٝ -

 َدزع يإلعالّ ايطعٛدٟ،ايطُإ ايطعٛدٟ ملٓٗر اإلعالّ ايطعٛدٟ.-

 ٚاعغ يف املطادد. -

 ٖٚٛ َتكاعد سايًٝا، ٜٚدٜس اجملًظ ايجكايف املط٢ُ باي٘. 

 

 : مٌعـد ًمكـان اجمللــس

ــ١      ــٔ املسسًـ ــٝخ َـ ــالب ايػـ ــع طـ ــبٛعٞ  َـ ــاع األضـ ــس٠ االدتُـ ــدأت ؾهـ بـ

 املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ يف املطذد ايٓبٟٛ .

اجملًــظ ٜٓعكــد دٚزٜــًا  يًٝــ١ األســد َــٔ نــٌ أضــبٛع بعــد صــال٠  ثــِ أخــر 

 ايعػا٤ يف اضرتاس١ صاسب اجملًظ ايها١ٓ٥ يف سٞ "غٛزإ".

ٖــ ٚال تٓكطـع حبـاٍ َـٔ األسـٛاٍ      1386ٜٚعٛد تازٜخ ٖرٙ ايٓد٠ٚ إىل عـاّ  

ــد٠ٚ ايٛصــٍٛ إىل زأٟ      ــٛ مل حيطــس إال غــخو ٚاســد، ٚال تتبٓــ٢ ايٓ ستــ٢ ٚي

ٛضـٛع يف سسٜـ١ ٚاسـرتاّ آلزا٤ اآلخـسٜٔ سٝـح      سانِ بٌ تهتؿٞ مبٓاقػ١ امل

 إٕ االختالف يف ايسأٟ ال ٜؿطد ايٛد بِٝٓٗ.
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تاذ ــألسامجلس 
 محمد كـامل الخـجـا

 دى دار الفكر(ت)من

 : رز مٌضٌعات اجمللسـأب

 دزاض١ بعو اآلٜات ايهسق١ ٚخباص١ َاهلا ص١ً بايعًِ. ـ 1

 قسا٠٤ سدٜح ٚغس  َعٓاٙ. ـ 2

 طس  غؿٟٛ َٚٓاقػ١ ٖاد١٥ ٖٚادؾ١ يكط١ٝ َـا . ـ 3

 َع ْكدٖا مبٛضٛع١ٝ أدب١ٝ.طبتازات أدب١ٝ َٔ ايػعس أٚ ايٓجس  ـ 4

 اجمللس :أهم أعضاء 

 ــــ َصطؿ٢ ضبُد إبساِٖٝ ايػٝخ ضبُد عبد ايسمحٔ عاَٛدٟ –

 عٝدزٚع ضعٝد ايطكاف – عبد املؤَٔ ضبُٛد ايٓعُإ زمح٘ اهلل –

 عُس عبد اهلل سًٛاْٞ –  عبد احملطٔ َطعٛد ايسدادٟ –

 ضبُٛد سطني ايعسيف –   د. عبد اهلل ايػسٜـ –

 خايد ضبُد ايٓعُإ –   محد شٜٔ ايعابدٜٔد. أ –

 ضبُد صال  ايعطٝالٕ  ٚغريِٖ. –

 

 
ــد  ــا   ٚيـ ــٌ اشبذـ ــد ناَـ ــتاذ ضبُـ ــ١  األضـ يف املدٜٓـ

س املٓــٛز٠ يف أٚا٥ــٌ ايطــتٝٓات َــٔ ايكــسٕ ايسابــع عػــ

ــٛهلا إىل  ذــــسٟ اهل َــــٔ أضــــس٠ َدْٝــــ١ تسدــــع ببصــ

 زضٞ اهلل عُٓٗا.  ٞاسبطني بٔ عً

 ٚأَطــٝات ؾهسٜــ١ ٚغــعس١ٜ داخــٌ    َٚٗسداْــات َــؤمتساتيف عــد٠  غــازى

 املًُه١ ٚخازدٗا.

 ٌَــدٜسثــِ صــدٚزٖا  اٜــ١سٜــد٠ عهــاظ يف بد زب يتشسٜــساضــهستري  عُــ 

 سٜد٠ اشبًٝر ايعسبٞ.زبايتشسٜس 
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 يف ٚشاز٠ األعـــالّ بايسٜـــاش ثـــِ َـــدٜسًا     يًصـــشاؾ١ عاَـــًا  ضـــهستريًا عُــٌـ

كاعـد يف عـاّ   إىل املدٜٓـ١ املٓـٛز٠ ستـ٢ ت    عًُ٘يًعالقات ايعا١َ بايٛشاز٠ ثِ اْتكٌ 

 يًبشح ٚايدزاض١ . ؿسؽ، يًتٖـ1418

 :َٔ املؤيؿات ايؿهس١ٜ ٚاألدب١ٝ ايتاي١ٝ عددي٘  صدز

 ايصَٔ. عرب ايبػس١ٜ ـــ زس١ً  ضُٔ اإلطاز ايعاملٞ. اسبطاز٠َٔ  آَٛقع -

 املٓٛز٠. املد١َٜٓٔ  أؾهازــــ     .دا٥س٠ ايط٤ٛيف  أعالّـــ  

 خالص اسبل بدٜٔ اسبل. َبدعٕٛ ًَُٕٗٛ، ط ازبص٤ األٍٚ.  ـــ  -

، َٚٓٗــا أغــعاز َــٔ ضبُــد َــٔ املؤيؿــات ذبــت ايطبــع أخــس٣صبُٛعــ١  ٚيــ٘ -

 ناٌَ ضبُد اشبذا.

ٜٓعكد املٓتد٣ مبػ١٦ٝ اهلل ضبشاْ٘ بعد صال٠ ايعػا٤ َٔ َطا٤ نٌ ّٜٛ 

 َٓصي٘ ايرٟ ٜكِٝ ب٘ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠.أزبعا٤ يف 

 ًأشـوـر أعضائى : نـشـأة اجمللس

٘ يف ضـين ايدزاضـ١ ٚنـإ    ٥ذس١ٜ عٓدَانإ َععـِ أعطـا  اهلت ايطبعٝٓا ْػبيف

عـــاد باضـــِ  ،ايسٜـــاش ،ٚعٓدَا اْتكـــٌ عُـــٌ اشبذـــاإىلايـــ٘ س٦ٓٝر)ْـــد٠ٚ  ضـــٓدباد(

ٟ  "صبًظ ايـدنتٛز ضبُـد ناَـٌ     –: ايطـاد٠ األضـاتر٠   ٚأغـــٗس زٚادٙ  "اشبذـاايؿهس

 ...... ضًُٝإ ازببٗإ –.  خطاب 

ٞ أ –هس دادعًٞ ب د. –  ايسشام ايكني عبد-        – ضعد تكٞ خاغـكذ

 – عبـدايسمحٔ ايـدؾرتداز   – عبد احملطـٔ عـازف بـساد٠    – ضبُد محص٠ غٛخ

  ٞ ــظ ٚقــد.    دعؿــس ضــامل داغطــتاْ خ محــد ازباضــس    شاز اجملً خ  ،ٚايػـٝـ ايػـٝـ

زٜا    ،عبداهلل بٔ رٝظ ظ ٚشزا٤  ضٛـ و  ز٥ٝـ ٚأسٝاًْا َعـايٞ  ،ٚايدنتٛز عصت ايٓـ

 ،سٝاًْا َعايٞ األضتاذ ضبُد عُـس تٛؾٝـل   ٚأ ،ايػٝخ سطٔ بٔ عبد اهلل آٍ ايػٝخ 
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ٚعُٝد ايطًو ايدبًَٛاضٞ ايػٝخ ضبُد َٛض٢ ايسٜٚطٞ ضؿري تْٛظ، َٚطتػـاز  

ايطٛزٟ ايطابل  ٚشٜس ايعٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ األضتاذ ؾؤاد ايعادٍ ٚشٜس اإلعالّ

ز ايعطـاز      .  زٟ األضـبل األضـتاذ أْٛـ َٚـدٜس   .ٚٚشٜس ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ ٚايعٌُ ايطٛـ

األضتاذ زغـدٟ  . ٚعاّ تًٝؿصٜٕٛ ٚإذاع١ ضٛزٜا األضبل ايدنتٛز غهٝب ازبابسٟ 

ٚاألدٜب ايطٛداْٞ ضساز ايدٜٔ  .اسباَد ٚايػاعس ايطٛداْٞ ضٝـ ايدٜٔ ايدضٛقٞ 

ــساِٖٝ  ـ٘ـ    .إبـ ب طـ ـٛـ ـٞـ أٜـ ــاعس األزدْـ ـ٘ـ اهلل    .ٚايػـ ـٞـ زمحـ ــاٖس ايؿاضـ ــتاذ طـ  ٚاألضـ

زٚاألضــتاذ  ،ايػــعالٕ )زمحـ٘ـ اهلل(  ضبُــد عبــد ايــسمحٔ    ٚاألضــتاذ  عبد اهلل ْـٛـ

   ٌٝ ــد اهلل ضبُــد ايػـٗـ ٚنــإ  ،ٚاألضــتاذ ضبُــد ضــعٝد باعػـٔـ    ،ٚاألضــتاذ عب

ٚاألضـتاذ أمحـد    ،غري َٓتعِ ايػٝخ ٜٛضـ ايدغؿل زمح٘ـ اهلل بػهٌ حيطسٖا 

 ٕ َٔ أصشاب ايطُٛ املًهٞ األَري عبد  ،ٚٚاألضتاذ زاغد ايؿٗد ايساغد ،اهلٛغا

بـد ايعصٜـص ٚاألَـري ْـاٜـ بٔـ ضـعٛد ٚاألَـري        ايسمحٔ بٔ ضعٛد ٚاألَري ٖـريٍٛ بٔـ ع  

ـ اإلضـالّ بٔـ ضـعٛد،          ٚنـريو ايػــعسا٤   أمحـد بٔـ ضـعٛد ٚاألَـري ايـدنتٛز ضٝـ

األضاتر٠، ؾؤاد غانس ٚطاٖس شطبػسٟ ٚضبُد عًٞ ايطٓٛضٞـ ٚغريِٖـ نًُـا    

  أنجس َٔ رظ ضٓٛات. ًظٚقد اضتُس اجمل ٚؾدٚا إىل ايسٜاش 
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عػس ضٓٛات يف املد١ٜٓ املٓـٛز٠  َٔ ددٜد َٓر أنجس َٔ اجملًظ عح ُب ثِ

ــس(   ــِ )داز ايؿهـ ــٛز٠      باضـ ــ١ املٓـ ــٌ املدٜٓـ ــٔ أٖـ ــد٣ َـ ــٗس زٚاد املٓتـ ــٔ أغـ ،َٚـ

 ٚضٝٛؾٗا ايطاد٠ األضاتر٠ َع سؿغ األيكاب:

 أمحد اشباْٞ –  أمحد سطٕٛ –  إبساِٖٝ عُس غالّ –

 أمحد صكس – أمحد ايػسقاٟٚ –  أمحد شنٞ قاْٞ –

 أْٛز عػكٞ –  أْٛز ايبهسٟ –  إياعٌٝ ظاؾس –

 سطٔ ايصرييف – مجاٍ أبٛ ؾسس١ –  خبٝت ازباز اهلل –

 ضًطإ اشبٓاْٞ  – خري ايدٜٔ خٛد١ –  خايد نُاخٞ –

 عبد اهلل ؾدعل – عباع قُكُذٞ  – عبد ايسمحٔ األْصازٟ –

 ؾؤاد نُاخٞ –  عًٞ أبٛ ايعال –  عبد ايسمحٔ دؾرت داز –

 اسبطَٔعني  –  طازم ًٌٖٝ – عبد اسبهِٝ اشبٓاْٞ –

 ؾٝصٌ اشبٓاْٞ – عبد ايػ٢ٓ سطني –  عبد ايعصٜص ايطبٌٝ –

 َادد  ايعاَسٟ – ضبُد عبدٙ قاْٞ –  عبد ايؿتا  أبٛ َدٜٔ –

 َصطؿ٢ إبساِٖٝ – ضبُد زا٥د محدٚ –  ؾٗد صا  املٗٓا  –

 ْطسخاغكذٞ   –    ضبُداهلادٟ ايرتٜهٞ –عبد اهلل ؾدعل ايعساقٞ        –
 

كـــا٤ات ؾـــتٕ املٓتـــد٣ ٜٓـــاقؼ دَٚـــًا اٖتُاَـــات      أَـــا احملاضـــسات ٚايً 

ٖٓاى أطسٚسات  اسباضسٜٔ اييت قد تطتُس يف دًطات َتالسك١... نُا ٚإٔ

ؾهسٜــ١ إضــال١َٝ ٚثكاؾٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ َــع أَطــٝات غــعس١ٜ َٚعازبــ١ قطــاٜا   

تسب١ٜٛ ٚأضس١ٜ ٚنريو أسٝاْـًا قتـع اسباضـسٜٔ بعـو املطـٓني َـٔ ايػـعسا٤        

درتاز ذنسٜات ٚأسداخ غري َعسٚؾـ١ أدزنٗـا أٚ   ٚاملجكؿني ٚزداٍ اجملتُع با

 زٜٚت ي٘ َٔ أبٝ٘ أٚ ددٙ.
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ٚيــد ايــدنتٛز َٛضــ٢ بــٔ ضبُــد ايكسْــٞ مبدٜٓــ١    

بٝػــــ١ َــــٔ َٓطكــــ١ دــــاشإ. دزع املسسًــــ١ االبتدا٥ٝــــ١  

ٚاملتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ مبٓطك١ دـاشإ ثـِ ربـسز يف نًٝـ١     

ٖـــ. أنُــٌ املادطــتري  1394ايػــسٜع١ يف ايسٜــاش ضــ١ٓ  

ــ١    ٚايـــدنتٛزا٠ يف ــٔ ازباَعـ ــًا َـ ــس٣ َبتعجـ ــ١ أّ ايكـ ــٛي٘ يف داَعـ ــ٘ ٚأصـ  ايؿكـ

 اإلضال١َٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠.

 عٌُ أضتاذًا َػازنًا يف ايؿك٘ ٚأصٛي٘ بازباَع١ اإلضال١َٝ. -

عٌُ عُٝـدًا يػـؤٕٚ ايطـالب بازباَعـ١ اإلضـال١َٝ ثـِ أضـتاذًا َطـاعدًا ثـِ           -

ضتاذًا َػازنًا ثِ ز٥ٝطًا يكطِ أصٍٛ ايؿك٘ ٚأضتاذًا بايدزاضات ايعًٝا ثِ أ

ــاقؼ ســٛايٞ ثالثــني زضــاي١ َادطــتري      أسٝــٌ إىل ايتكاعــد، ٚقــد أغــسف ْٚ

 ٚدنتٛزا٠ يف ازباَع١ اإلضال١َٝ ٚغريٖا.

ٜعٌُ سايًٝا يف صباٍ احملاَا٠ ٚاالضتػازات ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ َـٔ خـالٍ    -

 َهاتب خاص١ ب٘ يف نٌ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚدد٠ َٚه١ ٚداشإ.

 :  سـلــداف اجملأهـمكان ًزمان ً

ٜعكد اجملًـظ َطـا٤ نـٌ ضـبت بعـد صـال٠ ايعػـا٤. يف َٓـصٍ ايػـٝخ          

ــد٠ٚ        ــدٜس ايٓ ــٛز٠، ٜٚ ــ١ املٓ ــٞ حبــٞ األشٖــسٟ يف املدٜٓ َٛضــ٢ بــٔ ضبُــد ايكسْ

  ٛ ايؿكـــ٘ بازباَعـــ١  ٍضـــعاد٠ ايـــدنتٛز محـــص٠ بـــٔ شٖـــري ســـاؾغ أضـــتاذ أصـــ

 اإلضال١َٝ ٚعطٛ اجملًظ ايبًدٟ املٓتخب . ٜٚٗدف اجملًظ إىل :

 ٚإغاع١ ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ يعا١َ األ١َ. ْػس 

 .ًٛإتاس١ ايؿسص١ يًشٛاز ٚاملٓاقػ١ دٕٚ تعصب أٚ غ 

  .إجياد َطاس١ سبس١ٜ ايسأٟ ٚاالختالف َع خص١َٛ أٚ عدا٠ٚ 

 السسسسدكتورجلسسسسس م
 موسسسسسسر القرنسسسسسي

 ة(ــيــتـ ـسـ)ال
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 .إغاع١ زٚ  اسبٛاز ٚاالختالف َع املٛد٠ ٚاال٥تالف 

        ــ٢ األضــايٝب ايصــش١ٝ يف اسبــٛاز ٚاملٓاقػــ١ ــًا عً ــدزٜب اسباضــسٜٔ عًُٝ ت

 الختالف.ٚأدب ا

 .ع١ًٝٓ ايطس  ٚاسبٛاز ٚإبساش األؾهاز بعٝدًا عٔ ايدضا٥ظ ٚاملهاٜدات 
 

 

 

 اجمللس :أبرز مٌاضَع 

 أقٛاٍ ايصشاب١ زضٛإ اهلل عًِٝٗ يف ايتؿطري بني ايكبٍٛ ٚايسد.ـ 1

 س١ًٝ طايب ايعًِ.ـ 2

 اإلعذاش ايعًُٞ يف ايكسإٓ ٚايط١ٓ.ـ 3

 ايؿك٘ يف ايدٜٔ َٚهاْت٘. ـ 4

 يداعٞ ٚآداب٘.ايدع٠ٛ إىل اهلل ٚصؿات اـ 5

 ايتخطٝ  اسبطسٟ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠. ـ 6

 
ٚيد ضبُد بٔ صٓٝتإ اسبسبٞ يف املد١ٜٓ املٓـٛز٠ ٚتًكـ٢       

تعًُٝ٘ يف َدازضٗا ثِ ايتشل بايكٛات املطـًش١ ٚتـدزز ؾٝٗـا    

إىل إٔ ٚصٌ إىل  زتبـ١ يـٛا٤ ٚقـد سصـٌ عًـ٢ عـد٠ غـٗادات        

ٖـا  داَع١ٝ يف االقتصاد ٚاإلداز٠ ٚعًـِ االدتُـاع نـإ آخس   

 غٗاد٠ دنتٛزا٠ يف عًِ االدتُاع ايطٝاضٞ. 

َازع ايهتاب١ ٚايتبيٝـ ٚي٘ صبُٛع١ نبري٠ َـٔ األحبـاخ ٚايدزاضـات    

 َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ:

 .ددي١ٝ ايصساع بني اشبًٝر ٚازبٛاز 

 .ايتخصٝو بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل 

 .ٌُاضرتاتٝذ١ٝ ملطتكبٌ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ايتعًِٝ ٚايع 

س ـلسسسسسسسسسسسســجـم
ار ـتشسسسسسسسسـالمس
تور ـدكسسسسسسسسسسســال

ن مد  سسسسسسـمحسسسسسس
 انــتـنيـص
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س ـلسسسسسسسسســمج
اذة ـتسسسسسسسـألسا
م ـسسسسسسسسسسسـريــم
 نيـهـجـال

 ٚاجملتُع. ايطعٛد١ٜ ايدٚي١ 

ــدٚات َٚــؤمتسات،     ــا غــازى يف عــد٠ ْ ــ٘ َػــازنات يف ايصــشـ   نُ ٚي

 ٚاجملالت ، ٚايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ . 

 .عطٛ يف مجع١ٝ اإلداز٠ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٖٛٚ 

   َؤضــظ ٚز٥ــٝظ َسنــص " ضــاع ايــٛطين " الضــتطالع ايــسأٟ ايعــاّ ٚتُٓٝــ١

 ايك٣ٛ ايبػس١ٜ .

ــ، إذ  1413َٙطذد قبا٤ َٓر عاّ ٜعكد اجملًظ يف َٓصي٘ ايٛاقع دٓٛب 

ٚاملطؤٚيني ٚاملجكؿني يف املد١ٜٓ ، نُا ال  ٜطتكبٌ ؾٝ٘ صبُٛع١ َٔ اإلدازٜني

ٜٓؿـو صــاسب اجملًــظ إٔ ٜطــتكبٌ أبٓــا٤ ايعػــا٥س َــٔ سٝــح إْــ٘ غــٝخ قبًٝتــ٘  

 ٜٚتٓاقػٕٛ َعًا سٍٛ األٚضاع االدتُاع١ٝ اييت تِٗ أسٛاهلِ. 

ــتح اجملًــظ أبٛابــ٘ عــاد٠  بصــٛزٙ َٜٛٝــ     ٚخاصــ١ حبطــب ايعــسٚف    ١ٜؿ

 ٚاملٓاضبات ايعا١َ ٚايطاز١٥.

 
األضتاذ٠ َسِٜ ضبُد عٝد محٝد ازبٗين، َسب١ٝ َٚدٜس٠ 

 ع٢ً ايػٗادات ايتاي١ٝ: َدزض١، سصًت 

 ٞدبًّٛ ساضب آي 

 دبًّٛ نًٝ٘ إعداد املعًُات 

 صباالت ايعٌُ:

  ّٖـ 1406َدٜس٠ يًُدزض١ األٚىل عا 

  ٖـ 1410/ب عاّ 47َع١ًُ يف املدزض١ 

  ٖـ 1413/ب عاّ 38ٚن١ًٝ يف املدزض١ 

  ّٖـ 1417َدٜس٠ متٗٝدٟ ٚابتدا٥ٞ َٚتٛضط١ ملدزض١ مجع١ٝ طٝب١ عا 

 ٖـ1418يكطِ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ يف ن١ًٝ إعداد املعًُات عاّ  ١ز٥ٝط 
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  ٖـ َٚاشايت.1420/ب احملدث١ عاّ 100َدٜس٠ يًُدزض١ 

عسؾــ١ ايــيت  َهًؿــ١ َــٔ قبـٌـ َــدٜس عــاّ تعًــِٝ ايبٓــات نُٓطــك١ جملًــ١ امل        *  

 تصدزٖا ٚشاز٠ املعازف . 

 ٚهلا َػازنات يف األعُاٍ اشبري١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚاالدتُاع١ٝ 

  . صاسب١ أٍٚ صايٕٛ ْطا٥ٞ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٖٞٚ 

 اإلصدازات:

 .قص١ أٌَ بال سدٚد 

 .)نتاب )إغساقات املًو ضعٛد يف يا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

  دش( اإلٜ –نتاب عٔ ّٜٛ ايصش١ ايعاملٞ )ايطهس 

        ٚقدَت عددًا َٔ ايدزاضـات ايرتبٜٛـ١ عًـ٢ َطـت٣ٛ املدٜٓـ١ ٚاملًُهـ١

 ٚدٍٚ اشبًٝر ..

 ًمكانى :  اجمللس  بداٍة

ٖـــ، بــداعٞ ايتعــسف عًــ٢  27/3/1424بـدأ اجملًــظ ٜــّٛ األســد املٛاؾـل   

أدٜبات َٚجكؿات املد١ٜٓ املٓٛز٠ َـٔ أدـٌ إثـسا٤ األدب ٚايؿهـس يف دـٛ ٜطـٛدٙ       

 دٚد٠ بعسش ايسأٟ ٚايسأٟ اآلخس.ايصؿا٤ ٚايعطا٤ حبس١ٜ ضب

ٜٓعكد اجملًظ يف َٓصٍ صاسبت٘ ايٛاقع يف سٞ ايؿٝص١ًٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 ٚذيو نٌ غٗس تكسٜبًا أٚ أنجس أٚ أقٌ حبطب ظسٚف ايعطٛات.

 ٜٚعاجل اجملًظ ايعدٜد َٔ املٛضٛعات األدب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ .  

 

ــس أهـم أعضاء  اجملل

 د. عصٜص٠ ايصٝؿٞ د. ؾتش١ٝ ايؿصاْٞ ٠ ايصا٥ؼظبــا د.

 غــٗري٠ ظبـِ د. أ. ضعاد ؾالتــ١ أ. عـص٠ احملُدٟ

 أ. عٛاطـ ايسدادٟ أ. إقإ ايػعٝؿٞ أ. مجاٍ ايطـعدٟ

 أ. خدجيـ١ َػـٝخ أ. َكبٛي١أبٛرٝظ أ. َٗا عُــسإ

 أ. بجٝٓـ١ إدزٜـظ أ. غاد٠ ايٛنٝــٌ أ.يطٝؿ١ ايطـًٗٞ

 أ. يٝـ٢ً املدٜٓـٞ ابتطـاّ املبازى أ. ٜـينأ. َٓري٠ املد
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 أ. مج١ًٝ اسبادٛزٟ َطتٛز٠ األمحدٟ أ. أ. ٢َٓ اسباضـسٟ

 ؾاطُـ١  صرييف أ. أ. ؾاٜـص٠ املػٝـس أ.إْصاف خطـس

 أ. ْـٛز٠ املطريٟ ؾاط١ُ عـــٕٛ أ. أ. ي٢ًٝ ايعاٖـسٟ

 أ. ضــُــس آدّ زٜٓـ١ غــٝش١ أ. ٖاي١ َسشٚقـٞ أ.

 أ.صٝتـ١ ايعٓـصٟ أ. أٌَ ايصبشــٞ ُٝٞأ. ْـد٣ ايتُ

 عا٥ػـ١ ايعٓـصٟ أ. ٚداد ايــسدادٟ أ. عٛاطـ ايٝاَٞ أ.

 بدز١ٜ ايػـسٜٛيف أ. ضٗـ٢ ايػـٓكٝطٞ أ. ضـ٢ًُ نسٜـِ أ.

 زشإ ايـدخٝـٌ أ. زمحـ١ املـٛيـد أ. أ.ْٛف اهلٜٛـًٞ

 إقإ ايعاَـسٟ أ. آَـاٍ ايعـٛزإ أ. أ. ضٗري األمحدٟ

 ابتطـاّ بادـبري أ. ابتطـاّ ايسدادٟ أ. بد اسبُٝدأ. َسِٜ ع

 ؾاتـٔ اسببـٝػٞ أ. ٖٓــا٤ أمحـد أ. أ. ظبال٤ اسباضسٟ

 أ.صؿٝـ١ ٖٛضاٟٚ أ. سٝا٠ اسبـسبٞ ضٗاّ ايطــعدٟ أ.

 ضـاز٠ اشبُـٝظ أ. أ. صبا  ايصٝدالْٞ أ. سٓـإ اسباشَٞ

   ضـُري٠ ايصاَـٌ أ.

تُجـٌ يف تٛضـٝع دا٥ـس٠ ايعطـ١ٜٛ     ٚيًصايٕٛ طُٛسـات َطـتكب١ًٝ نـجري٠ ت   

نًُا ٚنٝؿًا، ٚتهسِٜ املبدعات َـٔ ايعطـٛات املػـرتنات، ٚاإلضـٗاّ يف     

ــادٗٔ، صــا ٜطــاِٖ يف زصــد اسبسنــ١        زصــد ٚإصــداز َــا ٜطــتشل َــٔ إْت

ايجكاؾ١ٝ، ٚخاص١ ايٓطا١ٝ٥ َٓٗا، يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ بػـهٌ خـاص ٚاملًُهـ١    

 بػهٌ عاّ .
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٠ ؾاطُـ١ ضـعد ايـدٜٔ أمحـد،     دعت هلـرا اجملًـظ األضـتاذ   

ٖٚٞ أدٜب١ ٚناتب١، ٚعطٛ صبًـظ اإلداز٠ يًذُعٝـ١ ايطـعٛد١ٜ    

يإلعــالّ ٚاالتصــاٍ ٚعطــٛ اذبــاد نتــاب اإلْرتْــت ايعــسب،       

ٚعطــٛ املسصـــد ايعسبـــٞ يإلعالَٝــات ايعـــسب، ٚأٜطـــًا عطـــٛ   

ايًذ١ٓ ايٓطـا١ٝ٥ بايٓـادٟ األدبـٞ ايجكـايف باملدٜٓـ١ املٓـٛز٠، ٖٚـٞ        

يظ إعالَٝــ١ ٚأدبٝــ١ ْٚطــا١ٝ٥،   عطــٛ يف عــد٠ َسانــص ٚصبــا   

ٚذبٌُ غٗاد٠ َسس١ً املادطتري يف إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ، ٚقاَت بٓػس ايعدٜد َٔ 

 ايدزاضات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚاألدب١ٝ يف عدد َٔ اجملالت املٛثك١. 

ز٠ ٖٛـ ًَتكـ٢ ْطـا٥ٞ خـاص ال حيٌُـ أٜـ١          ًَٚتك٢ )أْصازٜات( ايجكايف باملدٜٓـ١ املٓٛـ

يف طابع٘ عٔ املؤضطات ايجكاؾ١ٝ ايٓطا١ٝ٥ األخـس٣ نازبُعٝـات   صؿ١ زي١ٝ، ٚخيتًـ 

اؾ١ األضــتاذ٠ ظبــا٠ محــاد،سسّ       ٚايًذــإ ٚغريٖــا، ٚقــد اْعكــدت دًطــت٘ األٚىل يف ضـٝـ

 األضتاذ ايدنتٛز ٜٛضـ سٛاي١، األضتاذ  اَع١ طٝب١.

 أهــمَـة املـلـتـقـى

 ١ٜ.تهٜٛٔ ًَتكٝات ثكاؾ١ٝ ْطا١ٝ٥ َطتك١ً بعٝد٠ عٔ ايٛصا١ٜ ايرنٛز ـ1

 ايسغب١ يف خًل َطاس١ َٔ سس١ٜ ايؿهس ٚاإلداز٠ اييت تتٛاؾل َع ايتطًعات ايٓطا١ٝ٥. ـ2

 اسباد١ إىل تٛدٝ٘ ايطاقات ايٓطا١ٝ٥ عبٛ اإلبداع. ـ3

ٚضــٛف ٜعُــٌ املًتكــ٢ عًــ٢ تٜٓٛــع بساصبــ٘ سٝــح ٜــتِ ذبدٜــد بسْــاَر خــاص       

يهٌ دًط١، نكسا٠٤ يف نتاب، أٚ َٓاقػ١ قط١ٝ َٔ ايكطـاٜا اشباصـ١ بـاملسأ٠    

ٚاجملـالت ٚاإلْرتْـت،   ٚايطؿٌ، ٚذبًٌٝ األخبـاز َـٔ َصـادزٖا املتٓٛعـ١ نايصـشـ      

ٚايكٝاّ بسسالت ع١ًُٝ ٚتسؾ١ٝٗٝ ثكاؾ١ٝ نصٜاز٠ املهتبـات ايعاَـ١ ٚدٚز األٜتـاّ ٚداز املطـٓني     

س ـلسسسسسسسسسسسســجـم
األنصسسسساريا  

ي ـافسسسسسسسسسسســثقـال
ة ـنسسسسسسسسسسسـديـ الم
 ورةـــنـــالم
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ٚاملعاقني ٚغري ذيو.   أَـا َـٔ سٝـح ايعطـ١ٜٛ ؾكـد ي تسغـٝح عـدد َـٔ ايعطـٛات ايساغبـات           

عطــ٠ٛ، ٚضــٛف ٜــتِ إجيــاد َٛقــع دا٥ــِ   13صــٌ ايعــدد َبــد٥ًٝا إىل يف عطــ١ٜٛ املًتكــ٢ ٚقــد ٚ

 يًًُتك٢ ٚتهًٝـ ايعطٛات بدؾع زضّٛ عط١ٜٛ يًطٝاؾ١، ٚايسسالت ٚاهلداٜا ٚغري ذيو.  

ازبدٜس بايرنس إٔ  ٖرا املًتك٢ ٖٛ اَتداد يًًُتكـ٢ املطـ٢ُ "ًَتكـ٢ أدٜبـات َٚجكؿـات      

ــاّ    ــ٘ عـ ــٛز٠" ٚايـــرٟ ي تبضٝطـ ــ١ املٓـ ـــ ٚذيـــ1412املدٜٓـ ــٛات  ٖـ ــٌ َـــٔ ايعطـ ــازن١ نـ و مبػـ

األضـــتاذات: صـــاسب١ ايطـــسٚدٞ زمحٗـــا اهلل، بجٝٓـــ١ إدزٜـــظ، ؾاطُـــ١ ضـــعد ايـــدٜٔ، َـــسِٜ    

 ايعسبٞ، زق١ٝ بػري ٚذيو يف ضٝاؾ١ األضتاذ٠  ٚؾا٤ ايطٝب.

ٖـــ بٗــدف صــٝاغ١ أٖــداف 17/4/1428ٚقــد ي اؾتتــا  ازبًطــ١ األٚىل يف ٜــّٛ ازبُعــ١ 

هلل يف َٓتصــ نـٌ غـٗس، ٚي ذيـو حبطـٛز نـٌ       ٚبساَر يًًُتك٢ ايـرٟ ضـٝٓعكد إٕ غـا٤ ا   

 َٔ ايعطٛات:

ٚايبالغ١ يف قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ  اَع١ طٝب١. –  أ. د. ظبا  ايعٗاز، أضتاذ األدب 

 أ. ٚؾا٤ ايطٝب، ضباضس٠ بكطِ ايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ ٚايرتمج١ يف داَع١ طٝب١. –

ــ١ ايٓطــا١ٝ٥      – ــ١ املعسٚؾــ١ ٚعطــٛ ايًذٓ ــٛز٠  أ. ؾاطُــ١ ضــعد ايــدٜٔ، ايهاتب ــ١ املٓ ــادٟ املدٜٓ بٓ

 األدبٞ ايجكايف.

– .١ٓ ٜص باملٜد َع١ امًلو عبد ايعص ٔ ؾسع دا  َ١ٝ ُاع ّٛ االدت  أ. ظبا٠ محاد، خسجي١ قطِ ايًع

 أ. ب١ٝٗ املٛيد، املػسؾ١ يف قطِ ايدزاضات اإلضال١َٝ باإلغساف ايرتبٟٛ. –

 أ. ؾاط١ُ سطٔ صرييف، َٔ َجكؿات املد١ٜٓ.   –

 ١ يف داَع١ طٝب١.أ. آال٤ سٛاي١، إدازٜ –

ٓا إىل ختـاّ ٖـرا ازبـص٤ ايجـاْٞ َٔـ اجملـايظ ايجكاؾٝـ١          ٚبٗرا اجملًظ ايجكايف ْهٕٛ قد ٚصًـ

ٓا أٜـ١         يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، َٚا شاٍ ايباب َؿتٛسًا الضتكباٍ ٚزصـد صبـايظ ثكاؾٝـ١ أخـس٣ ساملـا ٜصًـ

ٍ ا        تِ مجعٗـا يف نتـاب ٚاسـد حبٛـ هلل ٚعْٛ٘ـ ٚاهلل  َعًَٛات أٚ أخباز عٓٗا، ٚيف ٖـرٙ اسبايـ١ ضٝـ

 .(1)َٔ ٚزا٤ ايكصد

                                                 
 املصادز ٚاملسادع زبُٝع اجملايظ: (1)

 ٖـ.1427 1اجملًطات األدب١ٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ضِٗ بٔ ضاٟٚ ايدعذاْٞ، ط -

 ٖـ.1427،  1املًتك٢ ايجكايف ايٓطا٥ٞ  د٠، أصباد ضبُٛد زضا،  ط -

 ١ٜ.دٛالت َٝدا١ْٝ َٚكابالت غخص١ٝ َٚساضالت بسٜد -
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