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املؤهالت :
-1دطؿوراهماظػؾلػةميفماآلدابم"صقاصةمإذاسقةم"ممبرتؾةماظشرفماألوىلمطؾقةماآلدابمجاععةمأدقوطم/1981،م.1982مم
-2عاجلؿريميفماإلسالمم"مرادؼوموتؾقػزؼونم"مبؿؼدؼرمممؿازمطؾقةماإلسالممجاععةماظؼاػرةمسام1979،مم.م
-3مظقلاغسماآلدابم"صقاصة"مطؾقةماآلدابم:مجاععةماظؼاػرةمبؿؼدؼرمساممجقدمجدام،م.1973م
الوظائف واخلربات :

1م-مسؿقدمععفدماجلزؼرةمظإلسالمموسؾومماالتصالمبادلؼطممظؾعامماجلاععيم2014/2012م
-2مسؿقدمطؾقةماإلسالممجاععةمدقـاءمعنم2010محيتمسامم2012م
-3مسؿقدمطؾقةماإلسالممجاععةماظـفضةمعنمسامم2008محيتمسامم2010م
-4مضائممبعؿلمسؿقدمععفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظةمصىمسامم2008-2007م
-5موطقلمععفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظة–مجاععةمسنيممشسمظشؽونماجملؿؿعمواظؾقؽة(.)2004/12/11م
-6مأدؿاذمورئقسمضلمماإلسالمموثؼاصةماظطػلممبعفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظة(.)2003م
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-7مرئقسماظؾفـةماالدؿشارؼةمباجلؿعقةمادلصرؼةمظؾعالضاتماظعاعةم
www.epra.org.eg
 -8معدؼر محترؼر موسضو مػقؽة ماحملؽؿني ممبفؾة محبوث ماظعالضات ماظعاعة ماظشرق ماألودط
www.jprr.epra.org.eg
-9مسضوماظؾفـةماظدائؿةمظرتضقةمادلدردنيمواألداتذةمادللاسدؼنميفمجمالماإلسالمميفممجفورؼةمعصرماظعربقة(جلـةم
ضراءةماظؾقوث).
-10مغائبمرئقسمجمؾسمإدارةموحدةماالدؿشاراتموخدعاتماظطػوظةماظطؾقةمواظـػلقةمواإلسالعقةم
-11مغائبمرئقسمجمؾسمإدارةمعرطزمرساؼةمذوىماالحؿقاجاتماخلاصةمباجلاععةم.م
-12مرئقسمحترؼرمجمؾةم"مدراداتمرػوظة"ماظعؾؿقةماحملؽؿةماظيتمؼصدرػامادلعفد.م
-13مرئقسمجلـةمذؽونماجملؿؿعمواظؾقؽةمبادلعفد.م
14مم-مرئقسمجلـةمادلؽؿؾات.م
-15ممسضوماظؾفـةماظعؾقامظؿوطقدماجلودةموضؿانماالسؿؿادممبعفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظة.م
-16مرئقسمجلـةمتطوؼرمادلؽؿؾةمواألجفزةمبوحدةمتوطقدماجلودةموضؿانماالسؿؿادمبادلعفدم
-17مأدؿاذماإلسالممبؼلمماإلسالمموثؼاصةماظطػلم–مععفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظةم(مأبرؼلم1998م).م
-18مأدؿاذمعلاسدمومضائممبعؿلمرئقسمضلمماإلسالممبؽؾقةماآلدابمجاععةماظؽوؼتم(–1993م)2003مم
-19مأدؿاذمعلاسدموضائممبعؿلمرئقسمضلمماإلسالممجباععةمسنيممشس(.)1992/91م
-20ممرئقسمذعؾةماإلسالممباجلاععةماظعؿاظقةمعـؿدبامًصىمادلدةمعنم(-1987م)1992م.مممممممم
-21معدرسماإلسالمممبعفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظةمجباععةمسنيممشسم.
-22ممأدؿاذماإلسالممادللاسدمبؼلمماإلسالممبؽؾقةماظؾغةماظعربقةمجباععةماإلعاممحمؿدمبنمدعودمباظرؼاضمععارميفم
ادلدةمعنم.1984-82م
-23معدرسماإلسالممبؼلمماظصقاصةمبؽؾقةماآلدابم–مجاععةمأدقوطمبلوػاج.م

خربات أخرى :

 -24ممغائبمعدؼرمادلشروعمادلصريماألدلاغيمادلشرتكمبنيماحتادماإلذاسةمواظؿؾقػزؼون مجبؿفورؼةمعصرماظعربقةم
وعؤدلةم"صرؼدمرشمغاوعان"ماألدلاغقةمظؿدرؼبماإلسالعقنيميفممجفورؼةمعصرماظعربقةم(.)1990-90م
-25ممسضومجلـةمتـؿقةماظؽوادرماإلسالعقةمادلـؾـؼةمسنمجمؾسمأعـاءماحتادماإلذاسةمواظؿؾقػزؼونميفمعصر.م
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-26ممرئقسمضلمماألخؾارميفمجرؼدةم"معصر".م
-27ممعـدوبمأخؾارماظؿؾقػزؼونمادلصريمبرئادةماجلؿفورؼةم.م
 -28مذاركمباظؿدرؼسمعـؿدبامعنمجاععةمسني ممشسميفمأضلامماإلسالممجباععةماألزػر،مأدقوط،ماظزضازؼق،م
ادلـوصقة،ثم مععارا مجلاععة ماإلعام محمؿد مبن مدعود مباظرؼاض موادلدؼـة مادلـورة،وجاععة ماظؽوؼت موععفد ماظػـونم
ادللرحقة مباظؽوؼت،ثم ماجلاععة ماالعرؼؽقة مباظؼاػرة موطذظك مطؾقات ماالسالم مجباععة معصر مظؾعؾوممواظؿؽـوظوجؾام
واظـفضةمودقـاءموأضلامماإلسالمماظرتبويمبؽؾقاتماظرتبقةماظـوسقةممبكؿؾفماجلاععاتمادلصرؼة،موععفدماظؿدرؼبم
اإلذاسيمواظؿؾقػزؼوغيمبوزارةماإلسالممجبؿفورؼةمعصرماظعربقةم.م
-29معلؿشارمعؽؿبماإلمناءماالجؿؿاسيمباظدؼوانماألعرييمباظؽــوؼتميفمجمالمادلعؾوعات.م
-30معلؿشارمععفدماظؽوؼتمظألحباثماظعؾؿقة.مم
-31معلؿشارماهلقؽةماظعاعةمظؾؾقؽةمبدوظـــــةماظؽوؼــــتم.م
-32مسضومجلـةماظطػوظةمواظـشءمباظؾفانماظعؾؿقةماالدؿشارؼةمدلؽؿؾةماإلدؽـدرؼةم(م2005/2003م).م
-33مذاركميفماظعدؼدمعنمادلؤمتراتمواظـدواتماظعربقةمواظدوظقةميفمجماالتماإلسالممأػؿفاماظـدوةماظدوظقةمظإلذاسةم
اظيتمتـظؿفامجاععةمعاغشلرتمباظؿعاونمععماحملطاتماظعادلقةمسامم97ح،2000،99،98واجلاععةماحلرةمبربظنيم
بأدلاغقا،موعـظؿةماظعؿلماظدوظقةم(ػرارى،مبزعؾقابوى)موشريػامعنمادلؤمتراتماظعربقةميفمجاععةماإلعاراتماظعربقة"م
اظعني"مبدوظةماإلعاراتماظعربقة،وجاععةماظلؾطانمضابوسممبلؼطمواحللنيمبنمراللممبعانمباألردنموجاععةم
اظؽوؼتمموادلؿؾؽةمماظعربقةمماظلعودؼةم(ماجلاععةماإلدالعقةميفمادلدؼـةمادلـورة،موجاععةماألعاممحمؿدمبنمدعودم
باظرؼاض موادلدؼـة مادلـورة ،مواجلاععات مادلصرؼة م.واألطادميقة ماظدوظقة مظعؾوم ماإلسالم مباظؼاػرة موشريػا م،طؿا مضامم
باظؿدرؼسمصىمطؾقةماإلسالممجاععةمعصرمظؾعؾوممواظؿؽـوظوجقاموطذظؾكممبعفدماظؾغةماظعربقةمباجلاععةماألعرؼؽقةم
باظؼاػرةمظطؾؾةماظدطؿوراهمصىمادبماألرػالم()2006م.ممممممممممممممم
-34ممأذرفمسـؾـىم()75مرداظةممسؾؿقةمعـفام()35مرداظةمدطؿوراهم()40مرداظةمعاجلؿريموؼشرفمحاظقامسؾىم
أطـرمعنم()33مرداظةمعاجلؿريمودطؿوراهميفمجماالتماإلسالممادلكؿؾػة.مطؿامؼشاركمصـيمعـاضشةماظعدؼدمعنم
ردائلمادلاجلؿريمواظدطؿوراه.مم
-35مضدمماظعدؼدمعنماظرباعجماظؿدرؼؾقةميفمجماالتماإلسالممادلكؿؾػةمواظرباعجماحلدؼـةمواظعالضاتماظعاعةمواظؿقرؼرم
اإلسالعيموادلرادممواظربوتوطولممواالتقؽقتمموإسدادمادلدربنيمواظؿعاعلمععمودائلماإلسالمم(مظؾؼادة)موعفاراتم
االتصالمموإسدادمادلؤمتراتموتـػقذػاموشريػامعنماظرباعجمادلؿؿقزة.م
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 36م -مذاركميفمتدرؼبماظلادةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمجباععةمسنيممشسمووزارةماظؿعؾقمماظعاظيميفمدوراتم
تدرؼبمادلدربنيمTOTومعفاراتماالتصالمواظعروضماظػعاظةموادلفاراتماإلدارؼةموعفاراتماظؿػؽريميفمإرارمعشروعم
تـؿقةمعفاراتمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمباجلاععاتموادلعاػدماظؿؽـوظوجقة.
-37مسؿلمعدؼراًمظؿقرؼرمجمؾةماظـؼاصةماظعؿاظقةممبصرم(م87م-م.)1992م
-38مذاركميفمادلؤمترماظؿقضرييمظؾؿؤمترماألولمظؼضاؼاماإلصالحماظعربيماظرؤؼةمواظؿـػقذم،معؽؿؾةممماإلدؽـدرؼة،م
20-19مصرباؼرم2004ممم.م
 -39مطؿامذاركميفمادلؤمترماظـاغيمظإلصالحماظعربيماظؿفاربماظـاجقةم،عؽؿؾةماإلدؽـدرؼة 15-13،معارسم
.2005م
-40مطؿامذاركميفمادلؤمترماظـاظثمظإلصالحماظعربيم:ماظؿقدؼاتموادلشاطلماظيتمتواجهمعـظؿاتماجملؿؿعمادلدغي،م
عؽؿؾةماإلدؽـدرؼة3-1،معارسم2006م.م
من مؤلفاتـــــه:
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أخؾارماظؿؾقػزؼون،مجفازمتؾقػزؼونماخلؾقج1983،م
صـونماظعؿلماظؿؾقػزؼوغي،مدارماظػؽرماظعربيم.1986
اخلربميفمودائلماإلسالم،مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.1994
إسالمماظطػل،مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.1994
عؼدعةميفماإلسالم،ماجلاععةماظعؿاظقة،م.1991م
دراداتميفماظػنماإلذاسي،ماجلاععةماظعؿاظقة،م.1991
اإلسالمماظعؿاظيمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقق،ماجلاععةماظعؿاظقة،م1991م
اخلربماظؿؾقػزؼوغيمعنمادلصدرمظؾشاذة،مدارماظػؽرماظعربي(بدونمتارؼخ).م
اخلربماإلذاسيمواظؿؾقػزؼوغي،مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.1996م
إغؿاجماظرباعجماإلذاسقةمواظؿؾقػزؼوغقةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقق،ماظؽوؼت،ذاتماظلالدل.2000،م
دراداتميفمإسالمماظطػل،اجلزءماظـاغي،دارماظؽؿابماحلدؼث،م1997م.م
دراداتمإسالعقة،مذاتماظلالدل،م.1995م
دراداتمإسالعقة،ماجلزءماظـاغي،مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.1997م
اخلربماإلذاسيمواظؿؾقػزؼوغي،ماظطؾعةماظـاغقة،مدارماظؽؿابماحلدؼث.1999م
األبماظـاظث،مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.2000م
دراداتميفماإلسالمماخلؾقفي،مجزءم(،)2،1مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.2000م
دراداتمإسالعقة،ماجلزءماظـاظث،مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.2000م
ادللؿقدثاتماإلسالعقةمواظؿعؾقمماألدادي،م(حتتماظطؾع).م
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19- Reading in Mass Communication, Dar El kitab El Hadeeth,
2001.
 -19دراداتمإسالعقة،ماجلزءماظرابع،م(اظؽوؼت)مدارماظؽؿابماحلدؼث،م.2002م
 -20االجتاػاتماحلدؼـةمصىمإسالمماألرػالموذوىماالحؿقاجـاتماخلاصـةم،ماجلـزءماألول،ماظؼـاػرة،مدارم
اظؽؿابماحلدؼث(م)2006م.
 -21دراداتمصىمإسالمماظطػلم،مدارماظؽؿابماحلدؼثم2013مم
 -22عؼدعةمصىماالسالممدارماظؽؿابماحلدؼثم2013مم
 -23اظػنماالذاسىم،مدارماظؽؿابماحلدؼثم،م2014مم
 -42للدكتور حممد معوض أكثر من  05دراسة منشورة يف خمتلف الدوروات العربوــة واألجنبوـــــة
املتخصصة يف خمتلف جماالت اإلعالم من أهمها:
 .1حمؿدمععوضموسارفمسؾيمامحد،مدورماالغشطهماالسالعقهمادلؼدعهمبادلؤدلاتمواجلؿعقاتماالػؾقهميفمم
تـؼقفمادلراػؼنيمادلصرؼنيم(مجمؾةمدراداتماظطػوظهم)م،2015معؼؾولمظؾـشرم.
 .2حمؿدمععوضمواميانمرضامدقد ،مصاسؾقةمادؿكدامماالذاسهمادلدردقهماالظؽرتوغقهمظؿؾؾقةماحؿقاجاتمرالبم
ادلدارسماظـاغوؼهم(مجمؾةمدراداتماظطػوظهم)مابرؼلم.2015
 .3حمؿدمععوضموغلؿهمحمؿدمابراػقم،مععاجلهماظؼـواتماظػضائقهماالدالعقهمظالحداثماظلقادقه مبعدمثورةم

25مؼـاؼرمواجتاػاتماظشؾابماجلاععيمحنوػام(مجمؾةمدراداتماظطػوظهم)مؼـاؼرم2015م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
.4حمؿدمععوض،مإؼـاسمحمؿود،مغرعنيمعصطػىمسؾى-مممدورمجمالتماالرػالمادلصرؼةمصىماطلابمبعضم
ادلػاػقمماظلقادقةم–مدرادةمحتؾقؾقةمعقداغقةمظػرتةمعامبعدمثورةم25مؼـاؼرم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم
17م–مإصدارم64مؼوظقوم)2014م.
.5

حمؿدمععوض،مػـاءمحػـاوى-ماظعالضةمبنيمتعرضماظطػلمادلصرىمظؾردوممادلؿقرطةمباظؼـواتماظػضائقةم

اظعربقةمواظؼقمماظؿىمؼؽؿلؾفامم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم17م–مإصدارم63مابرؼلم.)2014م
.6

حمؿدمععوضمواخرونم-متػضقالتمتصؿقممادلـؿدؼاتماالظؽرتوغقةمبنيماظشؾابماجلاععىم(جمؾةم

دراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم17م–مإصدار63مأبرؼل-ؼوغقوم.)2014م
.7

حمؿدمععوضمواخرونم-معشارطةمادلراػؼنيمصىمعواضعماظؿواصلماالجؿؿاسىموسالضؿفامبادراطفممظؼضاؼام

اظواضعماالجؿؿاسىمم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم17م–مإصدارم63مابرؼلم.)2014م
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.8محمؿدمععوض،مػـاءماظلقدم،ماظشقؿاءمسؾداظلالم-مصورةماظؾؾطفىمصىماالصالممادلصرؼةمباظؼـواتماظػضائقةم
وسالضؿفامبؿؾـىمادلراػؼنيمبعضمامناطماظلؾوكماالجؿؿاسىم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم17م–مإصدارم
63مابرؼلم.)2014م
.9

حمؿدمععوض،ماميانمصؿقى،مزطرؼاماظددوضى-مدورماحلؿالتماالسالعقةمادلؼدعةمباظؼـواتماظػضائقةمصىم

توسقةماظشؾابماجلاععىمباظؼضاؼاماجملؿؿعقةم–مدرادةمحتؾقؾقةم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم16م–م
إصدارم58مؼـاؼرم.)2013م
 .10حمؿدمععوض،مزطرؼاماظددوضى،مسزةماظلـودى-متعرضماالرػالمظالسالغاتماظؿؾػزؼوغقةموسالضؿهم
مبلؿوىماظطؿوحمظدىمسقـةمعنماالرػالمدنم9م–م12مدـهم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم16م–مإصدارم
58مؼـاؼرم)2013م
 .11حمؿدمععوض،معفامسؾداظعظقم،مغفالمشرؼب-مادؿكداعاتمسقـةمعنماالرػالمظالصالمماظوثائؼقةمادلؼدعةم
سؾىماظؼـواتماظػضائقةمواالذؾاساتمادلؿقؼؼةمعـفام(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم15م–مإصدار56مؼوظقوم
.)2012م
 .12حمؿدمععوض،معؤعنمجرب،معرصتمادرائقلم-مادؿكداممرالبماجلاععاتمظؾؿعؾقمماالظؽرتوغىم
واالذؾاساتمادلؿقؼؼهمعـهم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم15م–مإصدار56مؼوظقوم)2012مم
 .13حمؿدمععوض،معفامسؾداظعظقم،محـانماجلوػرىم-مبراعجماالرػالمواثرػامصىمتـؿقةمادلفاراتماظؾغوؼةم
الرػالماالساضاتماظذػـقةمصؽةماظؼابؾنيمظؾؿعؾمم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم15م–مإصدار57مأطؿوبرم-م
دؼلؿربم)2012م
 .14حمؿدمععوض،مبرطاتمسؾداظعزؼز،مغفاماظـقاسم-ماظؿأئرياتماظوجداغقةمظالخؾارماظلؾؾقةماظؿؾػزؼوغقةم
سؾىمسقـةمعنماظشؾابماجلاععىم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم15م–مإصدار57مأطؿوبرم-مدؼلؿرب)2012م
 .15حمؿدمععوض،مزطرؼاماظددوضى،مغفىمداعى،مابراػقممساعرم-مدورماظعابماظػقدؼومصىمتشؽقلماظواضعم
االصرتاضىمسـدمادلراػؼنيم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم14م–مإصدار53مأطؿوبرم-مدؼلؿرب)2011م
 .16حمؿدمععوض،مغرعنيمزؼنماظعابدؼنم -مضضاؼاماالصالحماالجؿؿاسىموسالضؿفامباحؿقاجمادلراػؼنيمصىم
اظدراعاماظؿؾػزؼوغقةم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم14م–مإصدارم53مأطؿوبرم-مدؼلؿربم)2011م
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 .17حمؿدمععوض،معاػقـازمرعزى،مراصتمرضوانم -مماظصورةماالسالعقةمظؾؿؽػوصنيمصىماالصالمماظعربقةم
ادلؼدعةمباظؿؾػزؼونمادلصرىموسالضؿفامباظصورةماظذػـقةمظدىمممسقـةمعنمادلراػؼنيم– مدرادةمتطؾقؼقةم(جمؾةم
دراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم12م–مإصدار57مأطؿوبر-مدؼلؿرب)2009م
 .18حمؿدمععوض،مابراػقممامحد،ماميانمسقد-ماشرتابماظشؾابمطؿامتعؽلةماظدراعاماظذػـقةمصىماظؼـواتم
اظػضائقةم–مدرادةمحتؾقؾقةم(جمؾةمدراداتماظطػوظةم–ماجملؾدم12م–مأطؿوبر-مدؼلؿرب)2009م
 .19حمؿدمععوض ممتؼققمماحلؿؾةماإلسالغقةمدللؿشػىمدررانماألرػالمباظؿعاونمععمرؤداءمأضلامم
اإلسالممجباععةمسنيممشسم.معرطزمحبوثماظشرقماألودط،م.2005
 .20محمؿدمععوضماظصقاصةماظربدلاغقةميفمدوظةماظؽوؼت:درادةمتطؾقؼقةمسؾىمجرؼدةماظددؿور(.حبثمعشرتكم)م
جمؾةمدراداتماخلؾقجمواجلزؼرةماظعربقة،ماظعددم،105اظلـةماظـاغقةمواظعشرون،مجاععةماظؽوؼت،مأبرؼلم.م
عاؼوم،مؼوغقوم.2002م
 .21حمؿدمععوضمعوضفماظؼراءمعنماحؿفابماظصقفماظؽوؼتماظقوعقةم(حبثمعشرتكم)اجملؾةم
اظعربقةمظؾعؾومماإلغلاغقةم،ماظعددم81م،ماظلـةماظواحدمواظعشرونم،مذؿاءم.2003م
 .22حمؿدمععوض معوضفمادلشاػدؼنميفمدوظةماظؽوؼتمعنماظؼـاةماظػضائقةمادلصرؼةمبعدماظؿقرؼر:مدرادةم
عقداغقةم(حبثمعشرتكم)،محوظقاتمطؾقةماآلداب،ماظرداظةم،98ماحلوظقةم15م،مجاععةماظؽوؼت،م1994م.م
 .23حمؿد مععوض معوضف ماظشؾاب معن مضراءة ماظصقف ماظقوعقة ميف مدوظة ماظؽوؼت م :مدرادـــة معقــــداغقةم
(0حبثمعشرتك)معـشورميفماظعدم،82ماظلـةماحلادؼةمواظعشرونم،جمؾةمدراداتماخلؾقجمواجلزؼرةمماظعربقة،م
جاععةماظؽوؼت،م.1996م
 .24حمؿدمععوض مدورمعراطزمادلعؾوعاتماظصقػقةميفمدوظةماظؽوؼتم:مدرادةمتطؾقؼقةمسؾــــىمصققػيتم
اظورـــنمواظؼؾسمووطاظةماألغؾاءماظؽوؼؿقةم(محبثمعشرتكم)ماظعددم56م،ماظلـةم14م،ماجملـؾةماظعربقةمظؾعؾوممم
اإلغلاغقةم،مجاععةماظؽوؼت،م1996م.ممم
 .25حمؿدمععوض مسؿؾقةماالتصالمباألرػالمعنمخاللمبراعجماظردوممادلؿقرطةمادلوجفةمسربماظؼــــــواتم
اظػضائقـة مظدول ماخلؾقج ماظعربي :مدرادة مواضعقة موعلؿؼؾؾقة ،مإصدار مخاص ،مجمؾة مسؾم ماظـػس ،مطؾقـةم
اآلداب،جاععةمادلـقا،مدؾؿؿربم.1994
م
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 .26حمؿدمععوضمواضعمخدعةمطوغامظألخؾارماظشكصقةموعــوضفمدؽانماظؽـوؼتمعـفام:مدرادةمتطؾقؼقةم0م
حبثمعشرتكم)ماظعددم88م،ماظلـةمم23م،عــفؾةمدرادــاتماخلؾقجمواجلزؼرةماظعربقــة،مجاععــــةماظؽوؼت،م

 .1998مدرادة محتؾقؾقة معؼــارغة مدلضؿــون مغشرات مأخؾـــار ماظربغاعــج ماظـاغي مظؿؾقػــزؼون ماظؽــوؼتمممممممممممممممممم
وم  B.B.C,CNNم(محبثمعشرتكم)محوظقةمطؾقةماإلغلاغقاتمواظعؾومماالجؿؿاسقةمجباععةمضطرم،مسددمم
،23ماظلـةم2000مم.م
 .27حمؿدمععوضماالجتاػاتماحلدؼـةمظؿأثرياتماظؿؾقػزؼونمسؾىماألرػالم،مدرادةمأجقزتمعنمضؾلماظؾفـةم
اظدائؿةمظرتضقةمأداتذةماإلسالممجبؿفورؼةمعصرماظعربقةم،مدؼلؿربم1997م.م
 .28حمؿدمععوض مرؤؼةمعلؿؼؾؾقةمظدورمأضلامماإلسالممبؽؾقاتماآلدابميفمتؽوؼنماظؽوادرماإلسالعقةميفمدولم
جمؾسماظؿعاونماخلؾقفيم(محبثمعشرتكم)م،ماجملؾةمادلغربقةمظعؾومماالتصالم(معؼؾولمظؾـشر).مم
 .29حمؿدمععوض مسالضةمذؾابمدوظةماظؽوؼتمباظؼـواتماظػضائقة م:مدرادةمتطؾقؼقةمسؾىمسقـةمعنمرؾؾةم
جاععــةماظؽوؼتم(محبثمعشرتكم)ماجملؾةماظعربقةمظؾعؾومماإلغلاغقةم،مسددم71م،ماظلـةماظـاغقةمسشرم2000م.م
 .30حمؿد مععوض ماظربغاعج ماظؿؾقػزؼوغي مماظرتبويم" ماصؿح مؼامورين مأبوابك م"موسالضؿه مباجلاغب مادلعريفم
واالجؿؿاسيمظطػلمعامضؾلمادلدردةمبدولمجمؾسمماظؿعاونماخلؾقفيم،ماظؿعاونم،ماظعددم،م،45معارس1997م
 .31حمؿدمععوض متطوؼرمبراعــجماظؿؾقػزؼونماظؽوؼيتمبعدماظؿقرؼرمدلاذام؟موطقفم؟مجمؾةماظؿعاونماألعاغةم
اظعاعــةمجملؾسماظؿعاونماخلؾقفيم،ماظعددم34م،مؼوغقوم1994م.م
 .32حمؿدمععوضمادلشؽالتماإلسالعقةميفمبراعجماظؿؾقػزؼونماخلؾقفيمادلوجفةمألرػالمعـــامضؾلمادلدردةم
اظؽؿابماظلـويمدلعفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظة،مجاععةمسنيممشسم،م1995م.م
 .33حمؿد مععوض ماظؽؿابة مظؾؿؾقػزؼون ،مجمؾة مطؾقة ماظؾغة ماظعربقة ،مجاععة ماألعام محمؿد مبن مدعــودم
اإلدالعقــــةمباظرؼاض،ماظعددانم،12م،13مسامم1403م–م1404مػــم.ممم
 .34حمؿدمععوض ماإلذاسةماظلعودؼةميفمسفدماظـؿؾكمسؾدماظعزؼزمآلممدعـودم،مدارةماظـؿؾكمسؾدماظعزؼزم،م
.1985م
 .35حمؿدمععوض مأػؿقةمتؽاعلمودائلموأداظقبماالتصالمحلؿاؼةمورساؼةماظطػلمادلصريم،مجمؾةماظـقلم
اظعددم29مأطؿوبرم.1988ممم
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 .36حمؿدمععوض مدقـؿاماألرػالميفماظؿؾقػزؼونموسالضؿفامباجلاغبمادلعريفمواالجؿؿاسيمظؾطػلمادلصــري،م
طؿابمععفدماظدراداتماظعؾقامظؾطػوظةمجباععةمسنيممشسمحـــولماظطػلمادلصــريمتـشؽؿهمورساؼؿه،معارسم
1989م.م
 .37حمؿدمععوض مرؤؼةمغؼدؼةمحولمدورمتؾقػزؼون ماظؼـاةماحملؾىميفمتعؾقمماظؽؾار،مجمؾةمرابطةماظرتبقةم
احلدؼــةم،مج.مم.ع.م،مؼوظقوم1989م.م
 .38حمؿد مععوض معلؽوظقة ماإلسالم ماظؽوؼيت مجتاه ماألدر م مادلؿضررة معن مآثار ماظعدوان ماظعراضي مسؾىم
دوظــــــــــــةماظؽوؼتم،ماظعددم36م،مجمؾةماظؿعاونم،مدؼلؿربم1994م.م
 .39حمؿدمععوض معوضفماظـؼابقنيمعنماظرباعجماظعؿاظقةميفماظرادؼومواظؿؾقػزؼون:مدرادةمتطؾقؼقةم،ماظػنم
اإلذاسيم،مؼصدرػاماحتادماإلذاسةمواظؿؾقػزؼونماظعدد26م.م
 .40حمؿدمععوض مرؤؼةمغؼدؼةمظواضعماإلذاسات مامدلدردقة:درادةمتطؾقؼقة،اظػنماإلذاسيمؼصدرػاماحتادم
اإلذاسةمممواظؿؾقػزؼونم،اظعددانم–123م.124م
 .41حمؿدمععوض متؼققمماحلؾؼةماظـؼاذقةمظؾؼادةميفمأخؾارماظؿؾقػزؼونمادلصريم،مادلـعؼدةميفمادلدةمعنم-6م8م
عارسم،1990اظعددمم125مم،مجمؾةماظػنماإلذاسيماحتادماإلذاسةمواظؿؾقػزؼونم،مأبرؼلم1990م.م
 .42حمؿدمععوض مسربلاتموتطوؼرماخلدعاتماألخؾارؼةميفماظؿؾقػزؼونماظعربي،اظعددم،105اظػنماإلذاسي،م
احتادماإلذاسةمواظؿؾقػزؼونم1985م.م
 .43حمؿدمععوض مصورمعنماألسفازماظعؾؿيمظؾؼرأنميفماإلسالمم،ماظعددم 114م،ماظػنماإلذاسيم،ماحتادم
اإلذاسةمواظؿؾقػزؼونم،مؼوظقوم1987م.م
 .44حمؿدمععوضمتـؿقةمععؾوعاتماظطػلمإسالعقام،مجمؾةماظـقلم،م1998م.م
 .45حمؿدمععوضمبراعجماألرػالميفماظؿؾقػزؼونم،ماظعددم111م،مجمؾةماظػنماإلذاسيم1986،م.م
 .46حمؿدمععوض ماظؿؾقػزؼونمواظؿـؿقةميفمدولماخلؾقجماظعربقةم،مدلاذاماظؿؾقػزؼونم؟مودلاذاماظؿـؿقةماظشاعؾةم
؟سددم91م،اظػقصلم،مادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة.مم
 .47حمؿد مععوض مغوادي ماالدؿؿاع موادلشاػدة مودورػا ميف متؽاعل مأداظقب ماالتصال مخلدعة ماظؿـؿقةم
اظشاعـــــــؾةم،ماظػقصلم،ماظعدم137م،مؼوظقوم1988م.م
 .48حمؿدمععوضماإلذاساتماإلدالعقةموحترؼرماظؼدسم،اظػنماإلذاسيم،ماظعددم122م،مؼوظقوم1989م.ممم
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حبوث مقدمة ملؤمترات وندوات سؾؿقة مت نشرها :م
ممممم()1اظؿؾقػزؼونمادلصريموتـؿقةمصعقدمعصــر،ميفمادلؤمترماظعؾؿــيماألولمظدورماألســـالمميفمتـؿقــةم
اجملؿؿعماحملؾى،مجاععةمأدقوط،ممعارسم1982م.مممم
()2األدسماظعاعةمالسالمماظطػل،غدوةمثؼاصةماظطػلميفمودائلماإلسالم،مجاععةمسنيممشس.198.
()3مدقـؿاماألرػالمباظؿؾقػزؼون،مادلؤمترماظعؾؿيماألولمظؿـشؽةماظطػلمادلصري،معرطزمدرادــــات
اظطػوظة،مجاععةمسنيممشس.1988،م
مممم()4اظؿؽاعلمبنيمودائلماإلسالمماجلؿاػرييموادلؾاذرميفمإرارمخطةمذاعؾةمظإلسالمماظعؿاظي،مادلؤمترم
اظعؾؿيماألولمظؿطوؼرماإلسالمماظعؿاظي،ماجلاععةماظعؿاظقة،معاؼوم1987م.مم
مممم()5اإلسالممودقاحةماألرػال،معؤمترمادلرطزماظدوظيمظإلسالمموادلعؾوعات،معصرماجلدؼدةم،مصـدقمم
ممممممممادلرؼدؼانم.1990،م
ممم()6ماإلذاسةماظلعودؼةميفمسفدمادلؾكمسؾدماظعزؼزمآلمدعودم،اظـدوةماظعؾؿقةمادلشرتطةمبنيمجاععـــــةمم
مممممممماألعاممحمؿدمبنمدعودماإلدالعقةموجاععةماظزضازؼق،موجاععةمضـاةماظلوؼس،أطؿوبرم.1987م
ممم()7ماإلذاساتماإلدالعقةموحترؼرماظؼدسم،مغدوةمعـظؿةمذؾابماظعاملماإلدالعي،ماظؼاػرة،مغوصؿربم
ممممممممم.1988ممم
مممم()8مرؤؼةمغؼدؼةمظواضعماظؿؾقػزؼونماحملؾىموتعؾقمماظؽؾارم،عؤمترمرابطةماظرتبقةماحلدؼـةم–ممبصر،م
اجلاععةماظعؿاظقة،م1989م.م
ممم( )9مختطقط موادارة ماحلؿالت ماإلسالعقة مجلؿع مادلال ،ماظـدوة ماظعؾؿـــقة مظؾفؿعقـــاتم
وعوضوسفـا:اجلؿعقات موتـؿقة ماجملؿؿعات ماحملؾقة ،مػقؽة مادلعوغة ماألعرؼؽقة ،موزارة ماظشؽونم
االجؿؿاسقة،مأبرؼلم.1991م
مم()10مبراعجماظردوممادلؿقرطةمادلوجفةمظألرػالمســـربماظؼـواتماظػضائقـــةماخلؾقفقةمبنيماظواضــــعم
وادللؿؼؾل،ميفمغدوةماظؾثماظؿؾقػزؼوغيماخلارجي،مجاععةماإلعاراتماظعربقة،ماظعني،معاؼوم.1994م
lLO,

education,

workr's

 Mass Media inم(11)The Rol of
FrirdreshEbert,Harari,zimbawi,1988.
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()12ماظؿؾقػزؼونماظلعوديمودورهميفمغشرماظـؼاصةماإلدالعقةمسؼبمحـــربمرعضانم/مأطؿــوبرم،1973م
اظـدوةماظعؾؿقةمادلشرتطةماظيتمغظؿؿفـامجاععـةماظزضـازؼقمباظؿعـاونمعـعمرابطـةماجلاععـامتماإلدـالعقةم،م
اظزضازؼق،مغوصؿرب1988م.م
م(13م)مأداظقبمجذبماالغؿؾاهمواظؿشوؼقميفمصقفماألرػالميفمغواديماظطػوظةم،مادلؤمترماظعؾؿيماألولم
مممممممجلاععةمسنيممشسمبعـوانمحنومعلؿؼؾلماصضلمظؾطػلمادلصريم،مصرباؼرم1993م.م
()14معلؽوظقةماإلسالمماظؽوؼيتمجتاهماألدرمادلؿضررةمعنمآثارماظعدوانماظعراضيمسؾىمدوظةماظؽوؼتم،يفم
ممممممادلؾؿؼــىماالجؿؿاســيماظـؼايفماظـاظثمجلؿعقاتموروابطماالجؿؿاسقنيميفمدولمجمؾــسماظؿعـاونم،م
مممممماظشارضةم،مصرباؼرم.1994م
()15مادلشؽالتماإلسالعقةميفمبراعـــجماظؿؾقػزؼونماخلؾقفيمادلوجفةمألرػالمعــــامضؾلمادلدردةموطقفم
غواجففام؟مادلؤمترماظعؾؿيمجلاععةمسنيممشسمبعـوانم:مرػوظةميفمخطرم،م1995م.م
م()16ماظعالضــاتماظعاعــةميفمادلؤدلــاتماحلؽوعقــةميفمدوظــةماظؽوؼــتم:مدرادــةمتطؾقؼق ـةم،مادلــؤمترم
اظعؾؿــــــيماألولمظؾعالضــاتماظعاعــةمواإلســالمميفمادلؤدلــاتماظرمقــة،ممجاععــةماظؽوؼــتم،م5-4م
دؼلؿرب1995م.م
م()17ماالجتاػاتماحلدؼـةمظـدورماظعالضــاتميفماجملؿؿعماظؽوؼيتم،مادلؤمتــرماظعؾؿيماألولمظؾعالضـاتم
اظعاعةمواإلسالمميفمادلؤدلاتماحلؽوعقةم،مجاععةماظؽوؼتم-4م5مدؼلؿربم1995م.م
م()18ماظرباعجماظؿدرؼؾقةميفمجمالماظعالضاتماظعاعةمواإلسالمم،مادلؤمترماظـاغيمظؾعالضاتماظعاعةمواإلسالمم
ممممممجاععةماظؽوؼتم4-3،معاؼوم1997م.م
(19)Audio News Via Telephone , A Service by kuwait's News
Agncy(KUNA), paper , The28th lnternationaL Broadcasting
Symposium, University of Manchester, 1997.
(20) The Role of Satellite Television Channels ln The Live of kuwaiti
Youth:An Applied Research study on A group of Kuwait University
Studients,29th lnternationaL Broadcasting Symposium, Manchester
Univerity,
1-2
April,1998.
(21)Drama production obstacles on kuwait Television : A Field Study,
The40th lnternational Broadcasting symposium, Manchestr
University, Mars,1999.
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م( )22مرؤؼة معلؿؼؾؾقة مظدور مأضلام ماإلسالم مبؽؾقات ماآلداب ميف متؽوؼن ماظؽوادر ماإلسالعقة ميف مدولم
جمؾــس ماظؿعاون ماخلؾقفي م ،مغوضشت ميف ماظؾؼاء ماظؿـلقق مدللؽوظي مادلعاػد م مواجلاععات ماإلسالعقةم
واالتصاظقةممممميفماظعاملماإلدالعيم،ماظرباطم،مادلغربم،م-15م7ممؼوظقوم1998م.م
()23معوضفماظداردنيميفمعرطزمخدعةماجملؿؿعمجباععةماظؽوؼتمعنماظرباعجماإلسالعقةم،يفمادلدةم
عـــن92موحؿىم1996م،درادةمعقداغقةم،ميفمادلؤمترماألولمخلدعةماجملؿؿعمواظؿعؾقممادللؿؿرم،جاععةم
اإلعاراتماظعربقةمادلؿقدةم،ماظعنيم20-18،معاؼوم،م1997م.مممممم
()24ماإلسالممادلدرديموسالضؿهمبادلـفجميفمعدارسماظؽوؼتمبنيماظواضعموادللؿؼؾلم،موزارةماظرتبقـــةم،م
مممممعرطزماظؾقوثماظرتبوبةم1997،م.م
()25مدورماإلسالمماخلؾقفيميفماحملاصظةمسؾىماظؾقؽةم،مغدوةماظؿعــاونميفماجملـــالماظؾقؽيمبنيمدولم
ممممممجمؾسماظؿعاونمظــــــدولماخلؾقجماظعربقةم،ماظؽوؼتم18-16،مصرباؼرم1998م.م
()26مدورمضـواتماظؿؾقػزؼونماخلؾقفيميفمعواجفةمآثارماظؿؾوثماظؾقؽيمبدولمجمؾسماظؿعاونماخلؾقفيم
يف مأحباث معؤمتر مآثار ماظؿؾوث ماظؾقؽي مسؾى ماظؿـؿقة ميف معـطؼة ماخلؾقج ،ماهلقؽة ماظعاعة مظؾؾقؽـــة ،ميفم
عـطؼةماخلؾقج،ماهلقؽةماظعاعةمظؾؾقؽة،معؤدلةماظؽوؼتمظؾؿؼدمماظعؾؿي،معارسم.1999م
م()27مضـواتماظؿؾقػزؼونماظػضائقةميفمدولمجمؾسماظؿعاونماخلؾقفيمودورػاميفمحتلنيمصورةماظعرب،م
اظـدوة ماظدوظقة ماألوىل ،مثـائقة ماظؾغة مبعـوان م :ماظؾغة مواظـؼاصة ماظعربقة ميف مسامل مبال محدود ،مطؾقـــةم
اآلداب،مجاععةماظؽوؼتم،معاؼوم1999م.م
م()28ماظؼـواتماظؿؾقػزؼوغقةماظػضائقةماخلؾقفقةموعلؿؼؾلماظعالضاتماظعربقةمبعدمحترؼرماظؽوؼت،مغدوةم
عرطزمدراداتماخلؾقجمواجلزؼرةماظعربقةم–مجاععةماظؽوؼتم،م1998م.م
م()29ماإلسالمميفمدولمجمؾسماظؿعاونمواظعالضاتماخلؾقفقةماإلؼراغقةم:مرؤؼةمعلؿؼؾؾقةم،مغدوةمعرطزمم
ممممممدراداتماخلؾقجمواجلزؼرةماظعربقة،مجاععةماظؽوؼت،مبعـوانم:محنومآصاقمجدؼدةمظؾعالضاتمم
مممممبنيمدولمجمؾسماظؿعاونماخلؾقفيموإؼران،ماظؽوؼت،م17-15معاؼوم1999م.م
()30ماالجتاػاتماحلدؼـةمظػـونماظعؿلماظؿؾقػزؼوغيمودورػاميفماحلاصظمسؾـــىماظـــرتاثماظشعــــيب،مم
وأداظقبمتؼدميهميفمدولمجمؾسماظؿعاونماخلؾقفيمادلؤمترماظـاغيمدلرطزمزاؼدمظؾرتاثمواظؿارؼـــخ،م
ممممماظعنيم،دوظةماإلعاراتماظعربقةمادلؿقدةميفمادلدةمعنم28-26معارسم2000م.م
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م( )31ماظرباعج ماظـؼاصقة ميف مضـوات ماظؿؾقػزؼون ميف مدول مجمؾس ماظؿعاون ماخلؾقفي م مودورػا ميفم
اظؿـؿقـــــــةماظـؼاصقة،مغدوةمطؾقةماآلدابم–مجاععةماظؽوؼتمبعـوانم:مادرتاتقفقةماظـؼاصةمواظؿـؿقــة،م
ودورمطؾقاتماآلدابمواظعؾومماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةميفمدولمجمؾسماظؿعاون،م29-27معارس.2000م
م( )32مدور مبراعج ماظؿؾقػزؼون ميف ماظرتوؼح مظؾؿدخني موعؽاصقؿه مظدى ماظشؾاب مادلؤمتر ماظعؾؿي ماألولم
دلؽاصقةماظؿدخني،ماظؽوؼتم19-17مأبرؼلم2000م.م
(33)The role of Arab satellite Channels in Developing The Arab
Nations
political Awariness, ln 7th lAMES Congress state of The
Art and New
perspectives in Middle Eastern Studies, Berlin ,Free
October, 2000.م university Germany 4-8

( )34مدور ماإلسالم ميف معواجفة ماظؽوارث مواألزعات ماظؾقؽقة م ،ماحلؾؼة ماظـؼاذقة ماظيت مغظؿؿــفام

اهلقؽـــــةماظعاعةمظؾؾقؽقة،مبعـوانم:مإدارةماظؽوارثمواألزعاتماظؾقؽقةمواألعاغةماظعاعةمظدولمجمؾسم
اظؿعاونماخلؾقفي،اظؽوؼت،مصـدقمطراونمبالزام14-12،مصرباؼرم2001م.مم
م(م)35مأخؾارماظؿؾقػزؼونموسالضؿفامباظؿـؿقةماظشاعؾةميفمدولمجمؾسماظؿعاونماخلؾقفي،ماظؽــــوؼت،م
ادلؤمترماألولماظدوظيمظؽؾقةمظؾعؾومماالجؿؿاسقةم12-10،مأبرؼلم2001م.ممممممم
()36متؽـوظوجقاماإلسالممواجلاععةمادلػؿوحة،مجاععةماظؽوؼت،مادلؤمترماإلسالعيماظـاظثمبعـــــــوانمم
مممم"ماإلسالمماجلاععي:موامضعمادلؿاردةموآصاقماظؿطوؼرم"ممصـدقمادلرؼدؼان،ماظؽـــــوؼتم -18،م19م
عارسم2001م.ممم
م()37مدؼواغقاتماظؽوؼتميفمسصرماظعودلة،محبثمعشرتك،معؤمترمجاععةماظلؾطانمضابوسمبعـــوانم:م
ثورةماالتصالمواجملؿؿعماخلؾقفيم:ماظواضعمواظطؿوح،مطؾقةماآلدابمواظعؾومماالجؿؿاسقـــة،م
ممممممدؾطـةمسؿان،معلؼطم،م24-22ابراؼلم2002مم.م
()38ماجتاػاتمرؾؾةمضلمماإلسالممبؽؾقةماآلدابمجاععةماظؽوؼتمحنومجماالتمدوقماظعؿلماظؽوؼيت،مم
ممممممدرادةمعلققة،محبثمعشرتك،ميفماظؾؼاءماألولمظرؤداءمأضلامماإلسالممجباععاتمدولمجمؾسم
مممممماظؿعاونمظدولماخلؾقجماظعربقة،ماظؽوؼت،معنم24م–م26معارسم2002ممم.مم
()39مرؤؼةمغؼدؼةمظواضعمصنماظؿقرؼرماظصقػيميفمجمؾةماظوسيماإلدالعي،معؼدممظؾفـةمتطوؼرمجمــؾةم
مممممماظوسيماإلدالعي،موزارةماألوضاف،ماظؽوؼت،مؼـاؼرم2002م.م
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م()40مضـواتماظؿؾقػزؼونماظػضائقةماظعربقةمودورػاميفمحتلنيمصورةماظعربموادللؾؿنيمظـدىمادلشاػـــدم
األجـيب مادلؤمتر ماظعؾؿي ماظلابع مظؽؾقة ماآلداب مواظػـون مجباععة مصقالدظػقا مبعـوان :ماظعربم
واظغرب،األردنم–مسؿانم8-6مأبرؼلم2002م.م
()41مرؤؼةمسؾؿقةمظؿطوؼرمأخؾارماظؼـاةماظػضائقةماألوىلمظؿؾقػزؼونمج.م.عميفمادلؤمترماظعؾؿيماظلـــــويمم
مممممماألوىلمظألطادميقةماظدوظقةمظعؾومماإلسالمم،IAMSمبعـوانماظػضائقاتماظعربقةموتغرياتماظعصر،مم
مممممماظؼاػرة24-22،مؼوغقوم2004ممم.مم
()43مدورماظؼـواتماظؿؾػزؼوغقةميفمدسممبراعجماظؿعؾـقممادلػؿـوحميفممجفورؼـةمعصـرماظعربقـةم،يفمادلـؤمترم
اظعؾؿيمجلاععةماحللنيمبنمراللمباألردنمععانم،معاؼوم2005م.مم
(.)44تؽوؼنماألررماظعاعؾةمصىمجمالماإلسالمماظرتبويم،مرؤؼةمإسالعقةم،ورذةماظعؿلماإلضؾقؿقةمدللؽوظيم
براعج ماإلسالم ماظدؼين محول م :مدور مودائل ماإلسالم مصى ماظؿوسقة مبادلػاػقم ماظرتبوؼة ماإلدالعقة محلؼوقم
اإلغلانماالؼلقلؽوموػقؽةماإلشاثةماظعادلقة،مسؿانم،مادلؿؾؽةماألردغقةم،م7-3مدؼلؿربم2006ممم
(.)45مأداظقبمتؼدؼممرؤؼةماإلدالممإىلماظؼضاؼاماإلغلاغقةمصىمبراعجماألرػالمصىمورذةماظعؿلماإلضؾقؿقةم
دللؽوظيمبراعجماإلسالمماظدؼين،األؼلقلؽو موػقؽةماإلشاثةماظعادلقةمسؿان،ماألردن،م7-3دؼلؿربم2006م
مم.
( . )46مصورة ماظذات مواآلخر مصى ماإلسالم ماظعربي ،مورذة ماظعؿل ماظدوظقة م ،مععفد مجورج ماؼؽرتم
ظؾقوثماظؽؿبماظدرادقةمصىماظعاملم،م BRAUNSHWم،مصىمأدلاغقام،ماظػرتةمعنم -11م/17م/2م
.2007م
( .)47متؽاعلمودائلموأداظقبماالتصالماالسالعىمظؾقػازمسؾىمتوازنماظـظامماظؾقؽيم،ادلؤمترماظعربيم
اظـاغي مدلعفد ماظدرادات مواظؾقوث ماظؾقؽقة مجباععة مسني ممشس مبعـوان م :ماإلدارة ماظؾقؽقة مواظصققةم
ظؾؿدنماظعربقةم،باظؿعاونمععمجاععةماظدولماظعربقةم،مذـرياتونماظؼاػرة،م5-3معاؼوم2008م،
(.)48حتدؼاتمحبوثماالسالممادلؿكصصموطقػقةمعواجفؿفام،مغدوةمجاععةماالضصىمظعؿداءماظدراداتم
اظعؾقامواظؾقوثم،ؼوغقوم-2012معؾؿؼىماضلامموطؾقاتماالسالممبصعقدمعصرم–مابرؼلم2013م.
(.)49مرئادةماجلؾلةماظعؾؿقةماالوىلمظؾقوثمادلعاجلاتماالسالعقةمظؼضاؼاماظددؿورمواالزعاتماظلقادقةم
صىمادلؤمترماظعؾؿىماظدوىلماظلـوىممظؽؾقةماالسالممجاععة ماالزػرمبعـوانم:مادلفـقةماالسالعقةمواظؿقولم
اظدميؼرارىم-14م17مإبرؼلم2013ممم.م
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()50م.مرئادةماجلؾلةماظعؾؿقةماخلاصةممبـاضشةماظؾقوثماظعؾؿقةمالداتذةماجلاععاتممصىمادلؤمترماظعؾؿىم
اظدوىلماالولمظؽؾقةماالسالممجاععةمصاروسمباالدؽـدرؼةمعنم3-1مغوصؿربم2014مم.م
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