
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هذه ألاعمال ُمقّدٌر لها أال تنتهي بكلمة: انتهى

 أمبرتو إيكو

  

مىظ بضؤث ال٨ٟغة جلّر ٖلى طَجي وختى َظٍ اللخٓت، واإلاُاب٘ لم جخى٠٢ ًٖ بهخاط ال٨خب. َظا وظه 

ـٍ 
َ
ما٫ التي جدخاط لَىٟ إ ال٣ىائم، بنها مً جل٪ ألٖا  حٗخمض الخدضي ألا٦بر ؤمام ُنىَّ

ّ
ل، وُصعبت، وؤّل ٍَى

ٞيها ٖلى زبرج٪ ٣ِٞ ألنها ّل ج٨ٟي لىخضَا، ٞما ًىظض في الؿىاقي وألانهاع ّل ًىظض بالًغوعة في 

 البداع واإلادُُاث!

 ً ىنضة، ومغاؾلت الىاقٍغ
ُ
غ١ ألابىاب اإلا بهه ٖمل ًدخاط ل٨شحر مً الخىاي٘ اإلاٗغفي، والؿاا٫، َو

ؿالى الظًً ّل ًخّٗىىن وي٘ ٢ىا
ُ
ئمهم ٖلى نٟداث الاهترهذ ؤو يمً خؿاباتهم اإلاخىازغة في مىا٢٘ ال٨

 الخىانل الاظخماعي.

ٟغص  ًُ ٣ّضع له بلى آلان في مى٣ُخىا الٗغبُت ؤن  ًُ جخًا٠ٖ َظٍ اإلاك٣ت ٖىض البدض في مجا٫ ُمدكاب٪ لم 

ظا قإن مىيٕى َظٍ  بخهي٠ُ ُمٗخبر، ؤو ٧ان ًدىي ٖالئ٤ ّٖضة بالٟىىن والخهيُٟاث الٗلمُت، َو

 ال٣ائمت.

ما الظي ًجم٘ ٦خاًبا ّلبً ؤبي الضهُا بأزغ ألماعجُا نً، ؤو ما هي جل٪ ال٣ائمت التي ججم٘ بٌٗ هخاط 

اػي ال٣هُبي، ومدمض الجابغي، وؤماوي ٢ىضًل، وظىعط ٢غم في  ًىؾ٠ ال٣غياوي، وبُتر صعا٦غ، ٚو

ت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص خّحٍز واخض؟ بل ما الظي ًجم٘ ميكىعاث الجمل مً ؤإلااهُا، ومُبىٖاث ظامٗ

جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب مً  ؤلاؾالمُت مً الؿٗىصًت، وصاع الُلُٗت مً بحروث، واإلاجلـ الَى

٩ا؟ بهه الىٟ٘ الٗام اإلاخمشل  ذ، وصاع الخ٣ضم مً مىؾ٩ى، واإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي مً ؤمٍغ ال٩ٍى

إلاا ًمـ خُاة ؤلاوؿان والخُىان والبِئت التي في ٖمل الخحر وبظ٫ اإلاٗغوٝ في ؤوظه الخُاة الٗامت، و 

 ًدكاع٧ىنها.

ا في  ضم خهَغ بنها مداولت آمل ؤن ج٩ىن ظاّصة لخىؾُ٘ آلاٞا١ ألصواع الٗمل الخحري والخىمىي، ٖو

ت صائًما جذجُم الىاقُحن اإلاضهُحن ٞيها  خباٍع ض الؿلُاث والخدٟٓاث الٖا ٍغ
ُ
الىُا٢اث ال٣ًُت التي ج

ً، ومؿاٖضتهم، بذجج ألامً والؿُاصة و  ٣هض به ج٣ضًم الٗىن لآلزٍغ ًُ ال٣اهىن. بن ؤي ٖمل 

اث ؤوؾ٘ ّلزخُاعاتهم الؿُاؾُت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت َى ٖمٌل زحري مً وظه ؤو  وبُٖاءَم ُخغٍّ

 ّٖضة ؤوظه.

م ٖمل الخحر والٗمل اإلاضوي والخىمىي في اإلاجاّلث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت  وهي ٦ظل٪ مداولت لخٍٗى

ت، ولظا خغنُذ ٖلى بصماط َظٍ الٗلىم مً زال٫ ؤلانضاعاث وألاصبُاث التي لها ٖال٢ت بىظه والش٣اُٞ

مً الىظٍى بالىٟ٘ الٗام، ومً ؤبغػ ال٩لماث اإلاٟخاخُت التي يّمتها ال٣ائمت: )اإلاجخم٘ اإلاضوي، 

ُت، وخ٣ى١ والضًم٣غاَُت، والٗمل ؤلاوؿاوي، وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، والٗضالت الاظخماُٖت، والخىم

ؤلاوؿان، وألاو٢اٝ، والؼ٧اة، وألامً الٛظائي، والاؾدشماع الاظخماعي، وال٣ٟغ، ومىهجُاث البدض في 

اًت  الٗلىم الاظخماُٖت، والٟٗل الخًاعي، والُخؿبت، واإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت، والبِئت، والٖغ



 

اث الاظخماُٖت والصخُت، والهجغة، واللجىء، والاؾخضامت، والا٢خهاص الاظخماعي ، واإلاٗاظم واإلاىؾٖى

ت  ٤ وجسُُِ وبصاعة وجضبحر الجمُٗاث واإلااؾؿاث الخحًر طاث الٗال٢ت( باإلياٞت بلى ؤصبُاث حؿٍى

 وألاَلُت والى٢ُٟت.

.. 

 ؤزحًرا

ً وعجبتها خؿب ُصوع اليكغ، التي عجبتها ٦ظل٪ خؿب الضو٫ الخابٗت لها،  ٢مُذ بخجمُ٘ َظٍ الٗىاٍو

 ٖلى الباخشحن وػوّ 
ً

اع اإلاٗاعى واإلا٨خباث، ولم ؤخغم ٖلى ظم٘ ؤلانضاعاث التي جىػٖها وطل٪ حؿهُال

غ ٚالًبا في مٗاعى ال٨خب ومىّهاث البُ٘  اإلاىٓماث الضولُت ؤو ؤلا٢لُمُت مجاًها م٘ ؤَمُتها، ألنها ّل جخٞى

اإلاسخلٟت، و٦ظل٪ لم ؤؾخُ٘ اؾدُٗاب ظمُ٘ ؤلانضاعاث طاث الٗال٢ت بمهُلخاث ؤزغي مشل: 

 ت، والٗخ٤، وال٣غى، والضٖىة بلى هللا(.)الهبت، والٗاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ض البِئت  مت جلٍى  اخمىص ٞالر الخغابكت ظٍغ

ا  َؼ ُت في حٍٗؼ ُت ؤلاظغاءاث الكَغ اجه وصوع قٖغ ض –ٖلي الضباؽ  خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ  ٖلي ؤبى ٍػ

 ؾهُل خؿحن الٟخالوي  خ٣ى١ ؤلاوؿان: يماهاتها ومبرعاث ٢ُىصَا 

اجه ألاؾاؾُت   ؾهُل خؿحن الٟخالوي  الىظحز في خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

ت ال٣اهىن الضولي ؤلاؾالمي )ط   ؾهُل خؿحن الٟخالوي  (: مباصئ خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم4مىؾٖى

ت ال٣اهىن الضولي ؤلاؾالمي    ؾهُل خؿحن الٟخالوي  (: ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤلاؾالمي6)طمىؾٖى

ت ال٣اهىن الضولي ؤلاؾالمي )ط   ؾهُل خؿحن الٟخالوي  (: خ٣ى١ الُٟل في ؤلاؾالم7مىؾٖى

ت ال٣اهىن الضولي ؤلاؾالمي )ط   ؾهُل خؿحن الٟخالوي  (: خ٣ى١ اإلاغؤة في ؤلاؾالم8مىؾٖى

ت ال٣اهىن الضولي ؤلاؾالمي    ؾهُل خؿحن الٟخالوي  (: اإلاىٓمت الضولُت ؤلاؾالمُت9)طمىؾٖى

 مدمض اإلاىؾىي  –مدمض ٖلىان  ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان 

 ٖبضالىانغ الهُاظىت ال٣اهىن البُئي 

ت والخُب٤ُ   مدمض الخاط خمىص خ٣ى١ الُٟل بحن الىٍٓغ

اجه ألاؾاؾُت: صعاؾت    بضع الضًً مدمض قبل في ؤظهؼة الخماًت الٗاإلاُتآلُاث الخماًت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

اجه   بضع الضًً مدمض قبل الخماًت الضولُت الجىائُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

ٟا٫ في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي   ًُٞل ٖبضهللا َالٞدت خماًت ألَا

 ٖمغ مدمض اإلاسؼومي ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في يىء اإلاد٨مت الجىائُت الضولُت 

ت ال٣اهىن الضولي )ط   ؾهُل الٟخالوي وعٞا٢ه (: خ٣ى١ ؤلاوؿان1مىؾٖى

ت ال٣اهىن الضولي )ط   ٖماص عبُ٘ –ؾهُل الٟخالوي  (: ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي3مىؾٖى

ٗت ؤلاؾالمُت: صعاؾت جإنُلُت مً ٣ٞه ال٣غآن والؿىت   ببغاَُم الىجاع خ٣ى١ اإلاغؤة في الكَغ

ٗت وال٣اهىن  ؤخ٩ام الى٠٢: صعاؾت ٢اهىهُت  م ال٣ًاة ٣ٞهُت م٣اعهت بحن الكَغ  مىظع ٖبضال٨ٍغ

٘ ؤلاؾالمي   مىا٫ مدمىص اإلايصخي خ٣ى١ اإلاغؤة بحن اإلاىاز٤ُ الضولُت وؤنالت الدكَغ

ت والخُب٤ُ  اًت اإلاؿىحن بحن الىٍٓغ اء نالر  ٖع  َىض مدمض –ٞو

 وظضان ببغاَُم –ؾماح ؾالم  م٣ضمت في الخضمت الاظخماُٖت 

 ؾماح ؾالم الاظخماعي: ألاؾالُب، اإلاىاهج، ؤلاخهاءالبدض  

 ٧امل مدمض اإلاٛغبي ؤؾالُب البدض الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت 



 

 ؾٗضي قا٦غ الخمىصي مباصئ ٖلم ؤلاخهاء وجُب٣ُاجه في اإلاجالحن التربىي والاظخماعي 

غائ٤ حٗلُمها وحٗلمها  اصاث  الضعاؾاث الاظخماُٖت: َبُٗتها َو  مدمض ٢ُاوي  –ماَغ الٍؼ

ما٫   مدمض الُائي اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث وؤزال٢ُاث ألٖا

 

 

 ػاَض الضًغي  صاعة اإلااؾؿاث الاظخماُٖت ب 

 ؾُضي مدمض ولض ًب الضولت الغاُٖت في ؤلاؾالم: صعاؾت في ؤنى٫ الخ٨م ؤلاؾالمي الغقُض 

 عوّل اإلاٗاًُت –نالر الخمىعي  اإلاؿاولُت اإلاجخمُٗت للماؾؿاث مً ألال٠ بلى الُاء 

 ٖهام الٛؼاوي  اث ٚحر الخ٩ىمُت وخ٨م ال٣اهىن هدى ٢اهىن ٖالمي مىخضماإلاىٓ 

 ال٣اضخي ؤبى ًىؾ٠ ٦خاب الخغاط  

ت مً  ؤٖما٫ ماجمغ ٦باع الؿً: بحن الىا٢٘ واإلاإمى٫    الباخشحنمجمٖى

ت  الخىمُت  غاوي اإلاؿخضامت وجُب٣ُاتها التربٍى  معجب الَؼ

 هانغ ٖبضالجىاص واظباتهم ( -خ٣ى٢هم  -خ٩امهم ؤؾغي ) ألا  

 َاصي ؤخمض الٟغاجي الخىمُت اإلاؿخضامت في اؾتراجُجُاث ألامم اإلاخدضة 

 

 

 بخؿان مدمض ّلفي مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُتالٗمل الخُىعي مً  

غ اإلااؾؿت الى٢ُٟت ؤلاؾالمُت في يىء الخجغبت الٛغبُت   ؤؾامت ألاق٣غ جٍُى

م: عئٍت ا٢خهاصًت  ت الاهٟا١ في ال٣غآن ال٨ٍغ  باؾم ٖامغ هٍٓغ

ت  ا الخىمٍى  بً ال٠ًُ مدمض ٖضهان الٗال٢اث الخ٩املُت بحن اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت وآزاَع

ضان الٗمل الخحري م٘ ٚحر اإلاؿلمحن: صعاؾت ٣ٞهُت جإنُلُت   خؿً َو

 زالض ٚؿان اإلا٣ضاصي ٖالم ال٣ٟغاء الجضص ٠ُ٦ ٚحر ألاػمت اإلاالُت الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي وؤلاؾالمي والٗغبي 

ت الخُٛحر الىٟسخي    ؾاَغ خؿً ؾضاص مً مىٓىع بؾالمي والاظخماعيهٍٓغ

 الباػ ٖباؽ ؤخمض ويىابِ الاهخٟإ والخهٝغ به في ال٣ٟه ؤلاؾالميؤخ٩ام اإلاا٫ الخغام  

ىُاء في ال٣ٟه ؤلاؾالمي   ٖبضهللا ّلم بً ببغاَُم ؤخ٩ام ألٚا



 

المُت واإلاؿاولُت    ٖضص مً الباخشحن لئلٖالم ؤلاؾالمي الاظخماُٖتالتربُت ؤلٖا

ت والخُب٤ُ   ٨ٖغمت نبري  الى٠٢ ؤلاؾالمي بحن الىٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُت م٣اعهت بال٣اهىن الضوليؤخ٩ام    ِٖسخى الٗجزي  الالظئحن في الكَغ

اث الضولُت والى٢اًت منها   مدمض وُٗم ًاؾحن الاؾخٟاصة مً نُٛت الى٠٢ في خل اإلاىاٖػ

ت مٗانغة   مدمض وُٗم ًاؾحن ٢ًاًا ػ٧ٍى

 

 

 صون بًبرلي الٗالمي: بىاء اإلاجخمٗاث والضو٫ مً ؤؾٟل بلى ؤٖلىنهىى اإلاجخم٘ اإلاضوي  

 ً  صون بي بًبرلي )مدغع( بىاء مجخم٘ مً اإلاىاَىحن: اإلاجخم٘ اإلاضوي في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ٗالُت ألا٩ٞاع الجضًضة  ما٫ الاظخماُٖت ٞو اصًى ألٖا  صًُٟض بىعوؿخاًً ٠ُ٦ حٛحر الٗالم: ٍع

 ؤقٟىعصهاًجل  مباصئ إلاجخم٘ خغ 

 باجغ مدمض الٗالم لِـ للبُ٘: مساَغ الٗىإلات ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت 

 هبُل ؤخمض ٖبضالهاصي مىهجُت البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت 

 
غاُٞا للبدض في ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١  مسخاعاث مً ؤصواث خ٣ى١ ؤلاوؿان الضولُت وببلٚى

 ؤلاوؿان 
 صًُٟض وؾبىعث

 - مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿانالخ٨خ٩ُاث الجضًضة في  

 

 

ت  ٘ الخىمٍى م للمكاَع ٤ُ قىمغ اإلاغا٢بت والخ٣ٍى  جٞى

 ؾمحر ٖمِل الضًمى٢غاَُت والخىمُت: ظضلُت الٗال٢ت 

 

 

 ٞغخانمدمض  ماؾؿاث الؼ٧اة وج٣ُُم صوعَا الا٢خهاصي: صعاؾت جُب٣ُُت 

٤ في اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت  ضان  بصاعة الدؿٍى  هؼاع البرواعي  –هٓام ؾٍى

 مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي الخسُُِ والخىمُت مً مىٓىع ا٢خهاصي بُئي بٖالمي 



 

 مهُٟى ًىؾ٠ ٧افي ا٢خهاص الى٣ل والبِئت في بَاع يىابِ الخىمُت اإلاؿخضامت 

٤ ألازًغ ٦مضزل لخماًت البِئت اإلاؿخضامت   َبت مهُٟى ٧افي الدؿٍى

ت و٢ُاؽ صلُل ال٣ٟغ الضولي   وؾً ٖبضالغػا١ خؿً بياءاث في الخىمُت البكٍغ

ت اإلاؿخضامت: صعاؾاث في بق٩الُت ال٨ٟغ الا٢خهاصي   ٖبضالجباع الٗبُضي زغاٞت الخىمُت والخىمُت البكٍغ

 َاًل َكُىف اإلاكغوٖاث الهٛحرة وصوعَا في الخىمُت 

اصًت   ٘ الٍغ  بال٫ الىاصي –لُض ال٣هُىي  الهٛحرة واإلاخىؾُت وصوعَا في ٖملُت الخىمُتاإلاكاَع

 ولُض هاجي الخُالي مداؾبت الجمُٗاث الخٗاوهُت 

ؼ الجبىعي ؤو٢اٝ اإلاؿلمحن في ال٣ضؽ الكٍغ٠ زال٫ ال٣غن الشامً ٖكغ   ظاؾم ٍٖؼ

 خماصي مدمض اإلااؾؿاث الش٣اُٞت والاظخماُٖت وصوعَا في خٟٔ الترار 

م وصوعَا في الخيكئت الاظخماُٖت  ٤ُ مدمض خ٣ى١ ؤلاوؿان في ال٣غآن ال٨ٍغ  ولُض ٞع

 خاػم مُغ ال٣امىؽ الكامل إلاهُلخاث الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت 

اًت والخضمت الاظخماُٖت: اإلاجاّلث، ؤلاصاعة   ؾلُمان ٖلي الضلُمي الٖغ

 زالض ٚالبَاَغ  الخضمت الاظخماُٖت مٟهىم قامل: م٣اّلث وههىم 

 ٖلي هانغ آ٫ ػاَغ الكغا٦ت اإلااؾؿُت بحن الجامٗت وماؾؿاث اإلاجخم٘ 

 وائل الخل البدض الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت 

 مدمض ال٨ٗل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي والخدى٫ الضًم٣غاَي 

 ؾُٗضهاصًا لُدُم  صوع اإلاىٓماث الضولُت في خماًت البِئت مً الخلىر بالىٟاًاث 

 مهلر خؿً مباصئ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي 

ٗت   َاقم ٞاعؽ الجبىعي خ٤ ؤلاوؿان في الخُاة ووؾائل خماًخه في ال٣اهىن والكَغ

 ؤْىحن زالض ٖبضالغخُم يماهاث خ٣ى١ ؤلاوؿان في ْل ٢اهىن الُىاعئ  

 خُضع ؤصَم ٖبضالهاصي صعاؾاث في ٢اهىن خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ٗت ؤلاؾالمُت٢اهىن الًمان    زالض ٖلي بجي ؤخمض الاظخماعي في يىء الكَغ

ٗاث البُئُت  ض البِئت والدكَغ  ًىوـ ببغاَُم مٍؼ

ض البِئت في ؤلاؾالم   ًىوـ ببغاَُم مٍؼ

ض ؾمحر خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر ووكغ الش٣اٞت البُئُت   ٢ٍغ

 ؾب٘ َكام صوع اإلاجخم٘ اإلادلي في اإلاداٞٓت ٖلى البِئت مً الخلىر 

 



 

 

 ؤخمض خمؼة الٗمل الاظخماعي الخُىعي: الىا٢٘ واإلاإمى٫  

ا٢ت   ٞىػٍت ٖبضهللا الجالمضة جىُٖت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بظوي ؤلٖا

ت والاظخماُٖت  ض ال٨ُالوي مضزل الى البدض في الٗلىم التربٍى  ٖبضهللا ٍػ

 طًاب بً م٣بل الكغاعي  الاوؿانمباصئ خ٣ى١  

 زالض ٞىػي نٟي الضًً اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضمت الاظخماُٖت في جىمُت اإلاجخمٗاث  اإلادلُت 

اًت الاظخماُٖت  ٤ الاظخماعي والال٨ترووي  لبرامج الٖغ  َالت ٞاعو١ مدمض ٖمغ الاججاَاث الخضًشت في الدؿٍى

 بهجذ مدمض مدمض عقىان الخضمت الاظخماُٖت في اإلاجا٫ الُبي 

 ؾماح ؾالم ٖىى ؾالم مماعؾت الخضمت الاظخماُٖت م٘ اإلاؿىحن 

 َكام ؾُض ٖبض اإلاجُض ؾغٞغاص وألا اإلاماعؾت اإلاهىُت م٘ ألا ٖملُاث  

اء الخُب٣ُاث –ؾـ ألا  -ضمت الاظخماُٖت الال٨تروهُت الخ   َاهم  الهاصي ٞو

 

 

ُت  ت اإلاُهغة: صعاؾت مىيٖى ت في الؿىت الىبٍى  ٞهض َال٫ الخالضي الخحًر

 ٖبضهللا ؤبى ؾىِىت مهماث ؤخ٩ام ألاو٢اٝ 

 ٖبضاإلال٪ ٖبضالغخمً الؿٗضي مؿائل في ٣ٞه الؼ٧اة ومؿخجضاتها اإلاٗانغة: صعاؾت ٣ٞهُت م٣اعهت 

 

 

ت مً الباخشحن اإلاُشا١ ؤلاوؿاوي واإلاٗاًحر الضهُا في مجا٫ الاؾخجابت ؤلاوؿاهُت )ؤؾٟحر(   مجمٖى

 ٖاص٫ مدمض الٗض٫ مىاهج البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت 

غ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت للٗام   ت مً الباخشحن 2002ج٣ٍغ  مجمٖى

 مًٗ زلُل ٖمغ مىاهج البدض في ٖلم الاظخمإ 

اث    مًٗ زلُل ٖمغ مٗانغة في ٖلم الاظخمإهٍٓغ

 ببغاَُم ٖشمان م٣ضمت في ٖلم الاظخمإ 



 

 ٞهمي الٛؼوي –مًٗ زلُل ٖمغ  اإلاضزل بلى ٖلم الاظخمإ 

 مًٗ زلُل ٖمغ الخٛحر الاظخماعي 

 ٖا٠َ ؤبى ؾ٠ُ اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت: ٢غاءة جإنُلُت م٘ بخالت للمجخم٘ الٟلؿُُجي 

 ؾهحر خامض في الىًَ الٗغبي بق٩الُت الخىمُت 

اث ال٨الؾ٨ُُت في ٖلم الاظخمإ   ببغاَُم ٖشمان ال٨ٟغ الاظخماعي والىٍٓغ

 ببغاَُم ؤبغاف اإلاىهج الٗلمي وجُب٣ُاجه في الٗلىم الاظخماُٖت 

 ٖلي نالر –ظما٫ خالوة  مضزل بلى ٖلم الخىمُت 

 مًٗ زلُل ٖمغ الخغ٧اث الاظخماُٖت 

 مًٗ زلُل ٖمغ الضًم٣غاَُتٖلم اظخمإ  

 ٢صخي ٖبضهللا ببغاَُم الٗىإلات والخضمت الاظخماُٖت الضولُت 

ُٟها في ماؾؿاث الخضمت الاظخماُٖت   قاصًت مسلىٝ الجىصة الكاملت وماقغاث جْى

غ  الخإَُل اإلانهي لؤلشخام اإلاٗى٢حن   مدمض ًىؾ٠ –ؤخمض الٍٛغ

م   ٖبضالخلُم ٖغبُاثؤخمض  بعقاص طوي الاخخُاظاث الخانت وؤؾَغ

 ٖبضالخؿحن الُُٗت الا٢خهاصًاث الىامُت: ؤػماث وخلى٫  

 ؾمُذ مؿٗىص جدضًاث الخىمُت الٗغبُت 

٣ي ٖىى اإلاغؤة وخماًت البِئت   ٖاص٫ ٞع

 َاوي ٖبُض ؤلاوؿان والبِئت: مىٓىماث الُا٢ت والبِئت وؤلاوؿان 

 مًٗ زلُل ٖمغ معجم ٖلم الاظخمإ اإلاٗانغ 

 

 

 ٖبضالىانغ ؾلُم خامض معجم مهُلخاث الخضمت الاظخماُٖت 

 ٖضهان ؤبى مهلر معجم مهُلخاث ٖلم الاظخمإ 

 زالض الٗاوي مهاٝع الؼ٧اة وجمل٨ُها في يىء ال٨خاب والؿىت 

اث هماطط اؾتراجُجُاث   بؾماُٖل مدمض بً ٢اهت ا٢خهاص الخىمُت: هٍٓغ

ؼة بيذ ٖماعة الضو٫ الىامُت وؤػمت اإلاضًىهُت: ألاؾباب والخلى   ٍٖؼ

مت ُٖض ٖمغان الخإمحن ؤلاؾالمي والخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت   ٦ٍغ



 

 ؾمحر ٖبضالٟخاح مباصئ ٖلم الاظخمإ 

 َاصي نالر الِٗؿاوي  آٞا١ ٖلم الاظخمإ 

مان لهلىب اؾتراجُجُت البدض الاظخماعي   هاٍع

الم   ٞاعو١ الخؿىاث والخىمُت اإلاٗانغة ؤلٖا

الم و٢ًاًا خ٣ى١ ؤلاوؿان   بؿام ٖبضالغخمً الجغاًضة ؤلٖا

الم: بحن ج٩املُت اإلاٗاًحر واهخ٣ائُت اإلاًامحن  غاء ٦بت –خؿحن الؼوٍجي  خ٣ى١ ؤلاوؿان وؤلٖا  َػ

الم الضولي   نالر اله٣ىع  اإلاىٓماث الضولُت ؤلاوؿاهُت وؤلٖا

 ٖغؾان الؼوبعي والخىمُتالٗال٢اث الٗامت  

 خُاة ٢ؼاصعي  الخىمُت الؿُاؾُت والصخاٞت اإلا٨خىبت 

 ٖلي ًىؾ٠ خ٣ى١ ؤلاوؿان في ْل الٗىإلات 

 ٞغح ًىؾ٠ منهاط الضٖىة ؤلاؾالمُت 

 

 

 ٖبضالغخمً ؾغصاع الخىمُت اإلاؿخضامت 

 ٖبضالغخمً ؾغصاع ا٢خهاص ال٣ٟغ وجىػَ٘ الضزل 

 

 

اى ًىؾ٠ الهبذ مسخهغ مٟاَُم الضًم٣غاَُت   ٍع

 
جم٨حن ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي خى٫ اإلاساَغ الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والبُئُت للُا٢ت الىىوٍت 

 م٣ابل الُا٢ت اإلاخجضصة بىنٟها َا٢ت الؿالم
ت ًّ  ؤًىب ؤبى ص

 - والٗضالت الاظخماُٖت: صٖم الى٣اباث في مُضان الخٗاون الضوليالٗىإلات  

 جىماؽ ماًغ مؿخ٣بل الضًم٣غاَُت الاظخماُٖت 

ت مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في ألاعصن   - مىؾٖى

اث الٗامت في ألاعصن  ت مً الباخشحن هدى حٗضًل ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ الؿُاؾُت والخٍغ  مجمٖى

ت مً الباخشحن اإلاهىُت: جدضًاث اإلاكاع٦ت والخُٛحرالى٣اباث    مجمٖى

غ آلُاث الٗمل الى٣ابي  ت مً الباخشحن جٍُى  مجمٖى



 

ض: مسغظاث مكغوٕ مىاْغة الضًم٣غاَُت والٗضالت الاظخماُٖت  ت مً الباخشحن الكباب ألاعصوي الظي ًٍغ  مجمٖى

 ؾاًمىن ٞاوث الا٢خهاص والضًم٣غاَُت الاظخماُٖت 

 مدمض الخؿُجي الاظخماعي للىٓام الاهخسابي ألاعصويألازغ  

 ٖىصة الجُىسخي ؤلاؾالم والخىمُت اإلاؿخضامت: عئي ٧ىهُت 

عي وبىاء الضًم٣غاَُت الشىائُت اإلاؿخدُلت: خالت الٗغا١   نالر ًاؾغ الىٓام الَغ

 ظا٧ي ٦مُل صلُل بصاعة الجمُٗاث ألاَلُت ٚحر الهاصٞت للغبذ 

ؼ الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖتالخىاع الاظخماعي:    مجضي قغاٍع ٦إصاة لخٍٗؼ

 نالح َاقم الٗضالت الاظخماُٖت والخ٤ في الخىمُت 

 نالح َاقم الخماًت الاظخماُٖت لل٣ٟغاء: ٢غاءة في مٗجى الخُاة لضي اإلاهمكحن 

ت خى٫ الٗضالت الاظخماُٖت  ضا ٖضلي عئٍت وؿٍى  ٍَى

 - ومباصعاث قبابُتصوع الكباب في الخىمُت: عوئ  

 مدمض العجاحي حٗضًل ٢اهىن الجمُٗاث: جىنُاث للخدى٫ الضًم٣غاَي في مهغ 

 جامغ الٟىلي –مدمض الٟىلي  بٖضاص م٣ترخاث مكغوٖاث الخىمُت 

غ خغ٧اث الاخخجاط الاظخماعي: عئٍت اظخماُٖت ؾُاؾُت   هاصًً ٖبضهللا ٞهم وجٍُى

 

 

ت الخىمُت الؿُاؾُت  دكاعص َُجىث هٍٓغ  ٍع

جي بصاعة ألاػماث في ٖالم مخٛحر: اإلاٟهىم واإلا٣ىماث والىؾائل والخدضًاث   بصَعـ ل٨ٍغ

ت مً الباخشحن اإلاؿاٖضاث الخاعظُت والخىمُت في الٗالم الٗغبي   مجمٖى

 

  

 صاع ٖماع الؼع٢امهُٟى  ؤخ٩ام ألاو٢اٝ 

 ٖالم ال٨خب الخضًض ؾٗاص ظبر خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الاهتها٥ والابتزاػ الؿُاسخي 

ان الضًً الخىٟي ؤلاؾٗاٝ في ؤخ٩ام ألاو٢اٝ   صاع الٟاعو١ بَغ

 
اإلاؿاٖضاث الخاعظُت والخىمُت في الٗالم الٗغبي: عئٍت 

 مً مىٓىع ٖغبي وبؾالمي
ت مً الباخشحن  للضعاؾاث الؿُاؾُتاإلاغ٦ؼ الٗلمي  مجمٖى

 
مدضصاث وآزاع اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت الخاعظُت ٖلى 

 الخىمُت الا٢خهاصًت
ؼ  صاع الابخ٩اع لليكغ والخىػَ٘ مدمض ؤخمض ٖبضالٍٗؼ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٧لحر لى ٦هاعث البلضان الهكت واإلاخإزغة بالهغاٖاثبنهاء ال٣ٟغ اإلاض٢٘ في  

 خامض قي٩ُاث الٗاإلاُت: صعاؾت في ألابٗاص الخمىٍلُت والؿُاؾت الخ٩ىمُت ٚحر اإلاىٓماث 

 مىٓمت ؤَباء بال خضوص في ْل خغوب ٖاصلت: الٗى٠ والؿُاؾت والٗمل ؤلاوؿاوي 

 ٖبضالغخمًمدمض ٣ٌٗىب  الخضزل ؤلاوؿاوي في الٗال٢اث الضولُت 

 ماػن زلُل ٚغابُت اإلاجخم٘ اإلاضوي والخ٩امل: صعاؾت في الخجغبت الٗغبُت 

 جحروـ بحرؾىن  –٧امُل َُخىن  الىجاخاث والخدضًاث البُئُت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 

 مدمض الخكاوي الهجغة الضولُت: الىا٢٘ وآلاٞا١ 

ؼ ؤمً ألاٞغاصألامً ؤلاوؿاوي: صوع ال٣ُإ الخام في    ٞلٟجاهج ؤماصًىؽ بغولهاعث حٍٗؼ

 صًُٟض م. مالىن  ألامم اإلاخدضة والىّلًاث اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي والٗغا١: جدضًاث مخٗضصة ؤمام ال٣اهىن الضولي 

غ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت ومكغوٕ ألاوؾِ ال٨بحر  ً الٗغبي بحن ج٣ٍغ  ٖبضاإلا٣هىص ٞغظاويهاصع  اخخماّلث النهًت في الَى

 عوبِىج آن َٗام ؤًٞل بؿٗغ ؤ٢ل: ٞاٖلُت الخىاٞؼ اإلاالُت في حٗضًل الؿلى٥ الٛظائي 

ُت اإلاجخم٘ اإلاضوي في الكغ١ ألاوؾِ: خاّلث مهغ ولبىان وجغ٦ُا  ٛى عؾم زٍغ  ؤخمض بًدل صَو

٠ وآزغون مؿاولُت الخماًت وؤػمت الٗمل ؤلاوؿاوي   صًُٟض ٍع

 هىػاص ٖبضالغخمً الهُتي للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت: الجمُٗاث اليؿائُت الخلُجُت همىطًظاالضوع الخىمىي  

 ٖبضالٗالي خىع  خ٣ى١ ؤلاوؿان في الكغا٦ت ألاوعومخىؾُُت  

 مدمض ًىوـ ججغبت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في خماًت البِئت 

 هىػاص ٖبضالغخمً الهُتي الخلُج الٗغبُت: هٓغة جدلُلُتاإلاؿاٖضاث ؤلاهمائُت اإلا٣ضمت مً صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫  

 ٖبضهللا اإلاجُض٫ خ٣ى١ الُٟل الاظخماُٖت والتربىٍت: صعاؾت مُضاهُت في ؾىعٍا 

 ٖلي مجُض الخماصي الجهىص ؤلاهمائُت الٗغبُت وبٌٗ جدضًاث اإلاؿخ٣بل 

 باؾُلباؾُل ًىؾ٠  ؾُاصة الضو٫ في يىء الخماًت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان 

 الهىفي ولض الكِباوي الخىمُت وهجغة ألاصمٛت في الٗالم الٗغبي 

ُمىت اإلاضن الغئِؿُت في الضو٫ الٗغبُت: ؤبٗاص وآزاع ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت   ببغاَُم ؾلُمان مهىا الخدًغ َو

 ؾالم جى٤ُٞ الىجٟي ألامً الٛظائي الٗغبي: اإلاخًمىاث الا٢خهاصًت والخٛحراث اإلادخملت 

ت مً اإلاالٟحن ؤمً اإلااء والٛظاء في الخلُج الٗغبي   مجمٖى

٣ُا؟  ٤ ألاًٞل لخىمُت ؤٍٞغ ى اإلاؿاٖضاث اإلامُخت: إلااطا تهضع اإلاؿاٖضاث الضولُت بال َائل وما َى الٍُغ  صامبِؿا مٍى



 

 زامغ ٧امل مدمض اإلاجخم٘ اإلاضوي والخىمُت الؿُاؾُت: صعاؾت في ؤلانالح والخدضًض في الٗالم الٗغبي 

اع الٗام والخُب٣ُاث: صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة همىطًظا   هىػاص ٖبضالغخمً الهُتي الخىمُت اإلاؿخضامت: ؤلَا

 مدمىص ناص١ ؾلُمان اإلاجخم٘ وؤلاؾاءة ل٨باع الؿً: صعاؾت في ٖلم اظخمإ اإلاك٨الث الاظخماُٖت 

 
صعاؾت مُضاهُت لُٗىت مً الٗاملحن الٗمل الخحري وؤلاوؿاوي في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة: 

ت حن في الجمُٗاث الخحًر  واإلاخُٖى
 َلٗذ ببغاَُم لُٟي

ت: صلُل للمخسههحن في الٗلىم الاظخماُٖت  ت مً اإلاالٟحن ٢ُاؽ الهٍى  مجمٖى

 
بٖضاص الخؿاباث ال٣ىمُت الخًغاء في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة: هدى جد٤ُ٣ الخىمُت 

 اإلاؿخضامت
 عيىان ٖبضالخمُضٖبضالخمُض 

ا  ىاجى ظُه ؤوعؾاجى اؾتراجُجُاث الاؾخضامت: متى ٩ًىن الخىظه ألازًغ مجؼًٍ  ٍع

كحري  ؤػمت اإلاُاٍ في الٗالم: وظٍى بزٟا١ بصاعة اإلاىاعص   ؾدًُٟ بَغ

ت والخىمُت في الخلُج الٗغبي  ت مً اإلاالٟحن اإلاىاعص البكٍغ  مجمٖى

 ٧اع٫ ُٚىع٥ حؿحن والٗىػ الغزاء اإلا٣ٟغ: الخبظًغ والبُالت  
 

 

حن وآلُت صمجهم في اإلاجخم٘  اًت الاظخماُٖت والىٟؿُت للم٨ٟٞى  خىان ٖبضالٟٛاع ُُٖت عئي بؾالمُت للٖغ

اًت الصخُت والُبُت في ال٣غن ألاو٫ الهجغي    ؤؾماء ًىؾ٠ آ٫ طًاب الٖغ
 

 

حرن  ْال٫ الاؾتهال٥: ٖىا٢ب البِئت الٗاإلاُت   بُتر صٞو

ان الخايغ   ؾُلٟي بغوهُل الخىمُت اإلاؿخضامت: َع

 ظان ٞغوؿىا صوعجُه معجم الٗلىم ؤلاوؿاهُت 

 بُحر بىعصًى مؿائل في ٖلم الاظخمإ 

ًزغاٞت الخىمُت: الا٢خهاصاث ٚحر ال٣ابلت   ٟحرو للخُاة في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ  ؤػوالضو صي ٍع

هم الٗالم الاظخماعي   ًان ؾبىع٥ ؤي مؿخ٣بل لٗلم الاظخمإ؟ في ؾبُل البدض ًٖ مٗجى ٞو

 ؾدُٟان ظاٚؼ –ظحرمي ُٚجز  بُان للمضن اإلاؿخضامت 
 

ت مً الباخشحن وجغ٦ُا ؤلاؾالمُىن والٗم٤ الاظخماعي في الٗالم الٗغبي   مغ٦ؼ اإلاؿباع للضعاؾاث والبدىر مجمٖى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدمض ؤبى الٗال الدكبُ٪ الال٨ترووي بحن اإلاىٓماث ألاَلُت 

 
ٖلى الجمُٗاث ألاَلُت الخُىُٖت بضو٫ مجلـ الخٗاون صلُل اؾترقاصي في ًٞ ؤلاصاعة وؤلاقغاٝ 

 الخلُجي
- 

  بصاعة اإلاساَغ الاظخماُٖت في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي 

اع الاؾترقاصي إلوكاء مغنض اظخماعي في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي    ؤلَا

ش ومؿخ٣بل   مدمض ٖبضالٟخاح )مدغع(  الخٗاوهُاث الخلُجُت: جاٍع

ا اإلاؿخ٣بلُتالخٗاوهُاث    زالض الغصٌٗان / َىض الخلُٟت في صو٫ مجلـ الخٗاون: مجاّلتها ومك٨التها وؤصواَع

 
الكغا٦ت الاظخماُٖت ومؿاولُت الجمُٗاث ألاَلُت في الخىمُت بضو٫ مجلـ الخٗاون: صعاؾت 

 جدلُلُت مُضاهُت
 ؤماوي ٢ىضًل

 ؤبى ب٨غ با٢اصع الخٗاون ال٣ٟغ وآزاٍع الاظخماُٖت وبغامج م٩اٞدخه في صو٫ مجلـ  

 ٖضهان ال٣غشخي )مدغع( اإلاجخم٘ اإلاضوي في صو٫ مجلـ الخٗاون: مٟاَُمه وماؾؿاجه وؤصواٍع اإلاىخٓغة 

 زل٠ الٗهٟىع  ج٣ُُم مغا٦ؼ الخىمُت الاظخماُٖت وبغامجها في صو٫ مجلـ الخٗاون  

 هىعٍت خمض جم٨حن اإلاغؤة وؾبل جضُٖم مكاع٦تها في الخىمُت بضو٫ مجلـ الخٗاون  

ت مالٟحن ٢ًاًا الؿُاؾاث الاظخماُٖت الخلُجُت: اإلاٟاَُم واإلاجاّلث وؤلاق٩الُاث   مجمٖى

 ؤماوي ٢ىضًل ٢ُاؽ ؤلاؾهام الا٢خهاصي والاظخماعي للمىٓماث ألاَلُت في صو٫ مجلـ الخٗاون  

 ًىؾ٠ بلُاؽ الخىُٓم ال٣اهىوي للجمُٗاث ألاَلُت في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي 

 
ُت في صو٫ مجلـ الخٗاون  الضلُل الاؾترقاصي إلاكغوٖاث ٢ىاهحن الجمُٗاث ألاَلُت الخُٖى

 الخلُجي
 ًىؾ٠ بلُاؽ

غائ٤ الاؾخٟاصة منها   - الخضماث التي ج٣ضمها ألامم اإلاخدضة وو٧اّلتها في اإلاجاّلث الاظخماُٖت َو

اًت والخىمُت الاظخماُٖتصلُل الخٗاون الٟجي م٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والضولُت بمجا٫    - الُٟىلت والٖغ

اًت وجإَُل اإلاٗا٢حن بضو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت   - صلُل ماؾؿاث ٖع

 - خ٣ى١ وواظباث ًٖى الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 - صوع الجمُٗاث الخٗاوهُت في زضمت اإلاجخم٘ 

 - الخسُُِ واجساط ال٣غاع في الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 - وبصاعة الجمُٗاث الخٗاوهُتجىُٓم  

 - مخابٗت وج٣ُُم وكاٍ الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 - هٓام الٗاملحن في الجمُٗاث الخٗاوهُت 



 

 - هٓام الكغاء في الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 - جىُٓم وبصاعة اإلاساػن في الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 - الدؿى٤ٍ في الجمُٗاث الخٗاوهُت 

 - الخخامُت في الجمُٗاث الخٗاوهُتاإلاحزاهُت والخؿاباث  

ب الخٗاووي   - صلُل مٗاَض ومغا٦ؼ وماؾؿاث الخٗلُم والخضٍع

 - اإلاباصئ ألاؾاؾُت للخضماث الاظخماُٖت الٗمالُت بالضو٫ الٗغبُت الخلُجُت 

اًت الُٟىلت   - اإلاباصئ الٗامت لؿُاؾت ٖغبُت زلُجُت مكتر٦ت لٖغ

اًت    - الاظخماُٖت بالضو٫ الٗغبُت الخلُجُتاللىائذ الىمىطظُت لضوع الٖغ

 - الالئدت الىمىطظُت إلاغا٦ؼ الخىمُت الاظخماُٖت بالضو٫ الٗغبُت الخلُجُت 

المي الٗغبي الخلُجي للخيكئت الاظخماُٖت  الن ؤلٖا  - ؤلٖا

اع الٗام لغنض وصعاؾت الٓىاَغ واإلاك٨الث الاظخماُٖت   - ؤلَا

اًت ومكاع٦ت ٦باع الؿًاإلاباصئ الٗامت للؿُاؾت الٗغبُت    - الخلُجُت اإلاكتر٦ت لٖغ

 بلُاؽ ًىؾ٠ الٗغبُت الخلُج لضو٫  الخٗاون  مجلـ صو٫  في الخٗاوهُاث ل٣اهىن  الاؾترقاصي الضلُل 

 ٖلي لُلت صلُل ٖام ل٣ُاؽ الاؾهام الا٢خهاصي والاظخماعي في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي 

ٗاث صو٫ مجلـ    خاجم ٢ُغان ٖاًما 25الخٗاون الخلُجي بٗض خ٣ى١ الُٟل في حكَغ

 ُٞهل اإلاىاوع  الخسُُِ الاظخماعي: جُب٣ُاث خى٫ ٖملُت الخسُُِ الاظخماعي لىػاعاث الكاون الاظخماُٖت 

 مهُٟى حجاػي  مماعؾت ؤلاعقاص ألاؾغي في صو٫ مجلـ الخٗاون: ألاؾـ الٗملُاث وال٣ىاٖض اإلاهىُت الخل٣ُت 

اًت الالخ٣ت   ت مً اإلاالٟحن لؤلخضار الجاهدحن بضو٫ مجلـ الخٗاون: اإلاٟهىم والخجاعب والخدضًاثالٖغ  مجمٖى

ت مً اإلاالٟحن ج٣ُُم ؤصاء اإلاىٓماث ألاَلُت في الخىمُت بضو٫ مجلـ الخٗاون    مجمٖى

اع ال٣اهىوي للؿُاؾاث الاظخماُٖت في صو٫ مجلـ الخٗاون    ًىؾ٠ بلُاؽ ؤلَا

ت مً اإلاالٟحن ألاؾغة في الخجاعب الضولُتالخماؾ٪ ألاؾغي: خماًت    مجمٖى

ت مً اإلاالٟحن الخٗاوهُاث الخلُجُت في يىء الخجاعب الضولُت   مجمٖى

 مهُٟى حجاػي  صلُل الخ٣ُُم الكامل للخضر الجاهذ في صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت 

ت مً اإلاالٟحن مىاظهت الٓىاَغ واإلاك٨الث الاظخماُٖت في صو٫ مجلـ الخٗاون    مجمٖى

 
خ٣ى١ الُٟل في ٢ىاهحن صو٫ مجلـ الخٗاون: صعاؾت م٣اعهت م٘ اله٩ى٥ الضولُت الخانت بد٣ى١ 

 الُٟل
 ًىؾ٠ بلُاؽ

 ًىؾ٠ بلُاؽ ٢ىاهحن ألاخضار الجاهدحن في صو٫ مجلـ الخٗاون  

 



 

 

 ٖلي مدمىص لُلت مجلـ الخٗاون الخلُجياإلاجخم٘ اإلاضوي في صو٫  

 
اًت الؿٗىصًت لخ٣ى١ ؤلاوؿان في  خ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: صعاؾت إلآاَغ الٖغ

ت والضًيُت  بَاع الخهىنُت الخًاٍع
- 

 

 ٞغاصٌـ لليكغ والخىػَ٘  َُشم مىإ ومًاث مً ز٣اٞت خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤ في اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت  ان ؾاعظىذ بصاعة الدؿٍى  ؤصٍع

ما٫: ٠ُ٦ جدهل ٖلى ؤًٞل الىخائج مً الخ٣ُُم؟   بى٫ صبلُى ماحؿِل صلُل اإلاضًغ لخ٣ُُم ألٖا

 بُتر صع٦غ اإلاباصئ والخُب٣ُاثبصاعة اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت:  

 حكاعلؼ ٧ي ٧ىي  ؤلاصاعة اإلاالُت للمىٓماث ٚحر الغبدُت 

ت مً الباخشحن الضلُل ألاؾاسخي إلصاعة بغامج الٗمل الخُىعي   مجمٖى

 ظِؿىن ؾى٫  اإلا٣اعهت اإلاغظُٗت للماؾؿاث ٚحر الغبدُت 

 باو٫ ُٞلُبـ –عوبغجا ؾىى٫  اجساط ال٣غاعاث الخغظت : الضلُل الٗملي للمىٓماث ٚحر الغبدُت 

اث  ىىلض لُٟي ل٪ ؤن حؿإ٫: صلُل ّل ٚجى ٖىه إلصاعة ظم٘ الخبٖر  ٍع

 

 

ت  اث للجمُٗاث الخحًر  ببغاَُم مدمض الٗبُضي ظم٘ الخبٖر

 ؤبى ب٨غ ؤخمض با٢اصع الكباب في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

ؼ آ٫ ؾٗىص في زضمت ؤلاؾالم ظهىص اإلال٪  ىَل زالض بً ٖبضالٍٗؼ  ؤخمض ًىؾ٠ الضٍع

ت   عقىص مدمض الخٍغ٠ معجم اإلاهُلخاث الؿ٩اهُت والخىمٍى

 مىحرة آ٫ ؾٗىص –ؾامي الضامٜ  مكغوٕ هٓام الخض مً ؤلاًظاء في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

 هاجاقا ماج٪ –ؾامي الضامٜ  الؼ٧اة واإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث 

ت  مل الجمُٗاث الخحًر ؼ الضامٜ الضلُل ؤلاظغائي لخإؾِـ ٖو  ؾامي ٖبضالٍٗؼ

ؼ الضامٜ مىٓمت ٢غي ألاًخام ؤلاؾالمُت   ؾامي ٖبضالٍٗؼ

ؼ الضامٜ ٢غي ألاًخام ؤلاؾالمُت   ؾامي ٖبضالٍٗؼ

ؼ الضامٜ زِ ال٨ٟاًت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   ؾامي ٖبضالٍٗؼ

جيالخىمُت   اًت الاظخماُٖت ٖلى اإلاؿخىي الَى  ؾٗض مؿٟغ ال٣ُٗب الاظخماُٖت لئلوؿان الؿٗىصي في بَاع ؾُاؾت الٖغ

ت الا٢خهاصًت في ٖهض اإلال٪ زالض    نالر عمُذ الغمُذ ؤلاهجاػاث الخىمٍى

ثن معجم اإلاهُلخاث الاظخماُٖت  ؼ ٖبضهللا البًر  ٖبضالٍٗؼ

ؼ ٖبضهللا الضزُل الٗمل الخحري جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت في مىٓماث    ٖبضالٍٗؼ



 

ؼ  اًت الاظخماُٖت في ٖهض اإلال٪ زالض بً ٖبضالٍٗؼ ب الٖغ ؼ ٖلي الٍٛغ  ٖبضالٍٗؼ

ؼ   ٖبضهللا ٖلي ؾحر اإلاباع٧ي الخىمُت الاظخماُٖت في ٖهض اإلال٪ زالض بً ٖبضالٍٗؼ

 ٖبضهللا مدمض الٟىػان الخٛحر الاظخماعي في ٖهض ظاللت اإلال٪ زالض  

 مغ٦ؼ بًٟاص للضعاؾاث ال٣ٟغ اإلااهض: ؾماجه وزهائهه في اإلاجخم٘ الؿٗىصي 

ت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   مغ٦ؼ بًٟاص للضعاؾاث جهي٠ُ الجمُٗاث الخحًر

ؼ  اًت الصخُت في ٖهض اإلال٪ زالض بً ٖبضالٍٗؼ  هانغ نالر الٗىص الٖغ

ؼ عخمه    همغ ٖائل السخُمي هللاالضٖىة في ٖهض اإلال٪ الهالر زالض بً ٖبضالٍٗؼ

 

 

ٗت ؤلاؾالمُت   ؾلُمان الجاؾغ الى٠٢ وؤخ٩امه في يىء الكَغ

 ؾلُمان الجاؾغ ٞخاوي الى٠٢ 

 ؾلُمان الجاؾغ إلاداث مهمت في الىنُت 

 ؾلُمان الجاؾغ هبظة مسخهغة ًٖ الىنُت 

 الجاؾغؾلُمان  مهاٝع الى٠٢ في ال٣ضًم والخضًض 

 ٖبضالغخمً الخلُٟي الضٖىة بلى هللا في السجىن في يىء ال٨خاب والؿىت 

ؼ ؤخمض الٗهُمي الضلُل ؤلاعقاصي إلاضًغاث اإلاضاعؽ اليؿائُت   ٖبضالٍٗؼ

 ٖبضهللا الخمُضي مجالـ الى٠٢ 

 ٖبضهللا الُُاع الؼ٧اة وجُب٣ُاتها اإلاٗانغة 

 اإلإُىٖبضهللا مدمض  الاخدؿاب ونٟاث اإلاددؿبحن 

اسي ٖىض الض٦خىع ٖبضالغخمً الؿمُِ وؤزٍغ في ٢بى٫ صٖىجه   ٖلي مدمض الكهغي  الٗمل ؤلٚا

 مدمض ؾُٗض بساعي  الخضماث الخُىُٖت في ال٨خاب والؿىت: مٟهىمها وؤَمُتها ومجاّلتها 

 

 

 - الخحري )زمؿت ؤٖضاص(مجلت مضاص لضعاؾاث الٗمل  

اصة الاظخماُٖت   - زالناث الٍغ



 

 - بصاعة اإلاساَغ ألامىُت ؤزىاء الخضزل ؤلاوؿاوي في خالت الجزاٖاث اإلاؿلخت 

 
زُىة ّلؾدشماع اظخماعي هاجر: صلُل بظغائي للجمُٗاث الاظخماُٖت في اإلامل٨ت الٗغبُت  14

 الؿٗىصًت
- 

 - صولُت ومماعؾاث ٖاإلاُتجم٨حن مىٓماث ال٣ُإ الشالض: ججاعب  

مُت  ت الخلُجُت ٖلى الاهترهذ: صعاؾت ج٣ٍى  ؤخمض الٗغبي مىا٢٘ الجمُٗاث الخحًر

ت في اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث   ؤخمض الٗغبي صوع الجهاث الخحًر

 ؤخمض الٗغبي م2008 – 2000ماجمغاث وهضواث الٗمل الخحري الخلُجي  

خي –ؤخمض الٗغبي  الخحري جهي٠ُ مضاص اإلاىيىعي للٗمل    زالض الؿٍغ

اث بدىر وصعاؾاث الٗمل الخحري    ؤًمً ٣ٌٗىب ؤولٍى

 بكاع ٦ؿاب َـ1430الٗمل الخحري الخلُجي زال٫ ٖام  

 بكاع ٦ؿاب َـ1431الٗمل الخحري الخلُجي زال٫ ٖام  

 بكاع ٦ؿاب َـ1432الٗمل الخحري الخلُجي زال٫ ٖام  

ت اإلااهدت   تاإلااؾؿاث الخحًر  ؾامغ ؤبى عمان في ُٖىن الجهاث الخحًر

ت   ٖبضهللا باَمام اإلاخبٕر واإلاىٓمت الخحًر

 مدمض ِٖسخى –ٞاعؽ الٛامضي  ألاهٓمت واللىائذ اإلاخٗل٣ت بالٗمل الخحري  

اث   ٦ُم ٦الًً مسخهغ ٦خاب ظم٘ الخبٖر

ت الؿٗىصًت   ًاؾغ ٖلي الكهغي  ألاوكُت الاجهالُت في اإلااؾؿاث الخحًر

 ًاؾغ ٖلي الكهغي  الاظخماعي الدؿى٤ٍ 

 

 

ُت والخش٠ُ٣ في بىاء ٢ضعاث مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ألاَلُت   ؤماوي ٢ىضًل ؾلؿلت ؤصلت الخٖى

م ٢ىة الخُٕى   ًىؾ٠ الخٍؼ

م الخحري الؿٗىصيالخم٨حن: ألاظىبت ال٨بري .. مؿخ٣بل الٗمل    ًىؾ٠ الخٍؼ

 

 

ت وجُب٣ُاتها في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   ببغاَُم اإلالخم بصاعة اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت: ألاؾـ الىٍٓغ



 

ل لؤلٚغاى ٚحر الغبدُت  ت: جضبحر الخمٍى ت مً اإلاالٟحن بىاء اإلااؾؿاث ال٣ٍى  مجمٖى

ؼ الكاوي  اإلاؿإلت )الدؿى٫( في ال٣ٟه ؤلاؾالميؤخ٩ام    ٖبضالٍٗؼ

اًتها   خؿً مدمض ٖبه جي البِئت في ؤلاؾالم: م٩اهتها جىاػنها ٖع

 - معجم ؤلٟاّ ومهُلخاث الٗال٢اث الضولُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي 

 هىبي مدمض خؿً الى٠٢ والٗمغان ؤلاؾالمي 

اث الخىمُت وجُب٣ُاتها  لِـ هٍٓغ  ٧احي ٍو

ؼ مً ؤػمت الٛظاء في م٨ت اإلا٨غمت   ؤخمض آ٫ ٞائ٘ مى٠٢ اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ

اى  ؼ في مضًىت الٍغ ت للمل٪ ٖبضالٍٗؼ ما٫ الخحًر ُت وألٖا  عاقض الٗؿا٦غ ألاو٢اٝ الكٖغ

ؼ  م الٗمل الخحري ٖىض اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ  ًىؾ٠ الخٍؼ

 ؾامي الضامٜ الخضماث اإلا٣ضمت لؤلًخام في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

اى   ببغاَُم الٗبُضي ألاويإ الاظخماُٖت والا٢خهاصًت واإلاِٗكُت لؤلًخام في مضًىت الٍغ

 
اى )بوؿان(:  اًت ألاًخام بمضًىت الٍغ ت لٖغ مضي عيا اإلاؿخُٟضًً ًٖ زضماث الجمُٗت الخحًر

 صعاؾت مُضاهُت
 ٖبضهللا عاقض الخالضي

ٟحنؤهٓمت خماًت البِئت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في   ان ٖهض زاصم الخغمحن الكٍغ  ٞهض ببغاَُم الًٍى

٠ بها وصوعَا في زضمت ؤلاؾالم   ٖبضالغخمً ببغاَُم اإلاُغوصي ؤ٧اصًمُاث اإلال٪ ٞهض في الخاعط: الخٍٗغ

٠ الضعاؾاث الاظخماُٖت   عوبغث باع حٍٗغ

ؼ في الضٖىة بلى هللا   ٟــحن اإلال٪ ٞهــض بً ٖبضالٍٗؼ  ظهىص زاصم الخغمحن الكٍغ
ً
ً ٖاما ل البهُلي زال٫ الٗكٍغ  ظبًر

ٗت ؤلاؾالمُت   خؿً ؤبى ٚضة خ٣ى١ اإلاسجىن في الكَغ

 زالض ٖشمان الٗمحر خ٣ـى١ ؤلاوؿــان في الىٓــام ألاؾــاؾـي للخ٨ــم: صعاؾــت جدلُلُـت مـً مىٓـىع ظىائـي 

 مهلر الهالر معجم مهُلخاث الٗلىم الاظخماُٖت 

ت باللٛت ألاؾباهُت   هانغ اإلاىهىع  معجم اإلاهُلخاث الضٍٖى

ت باللٛت    هانغ اإلاىهىع  الاًُالُتمعجم اإلاهُلخاث الضٍٖى

ت باللٛت    هانغ اإلاىهىع  الغوؾُتمعجم اإلاهُلخاث الضٍٖى

ت باللٛت    هانغ اإلاىهىع  الٟغوؿُتمعجم اإلاهُلخاث الضٍٖى

 نالر الهٛحر م٣ضمت في ؤلاخهاء الاظخماعي 

 

 

 



 

 

ُت  ت الخُٖى  ٖبضهللا الؿلمي –ؤًمً ٣ٌٗىب  بصاعة الٗمل الخُىعي واؾخٟاصة اإلاىٓماث الخحًر

ت  ٍغ ما٫ الخُىُٖت في ال٣ٗىبت الخٍٗؼ  الالؼام باأٖل
مغ٦ؼ الخمحز البدثي في ٣ٞه 

 ال٣ًاًا اإلاٗانغة

 ٖبضالخ٨ُم بلمهضي هىاػ٫ اإلاا٫ اإلاى٢ىٝ 

غ بالخضمت الاظخماُٖت   الخٍٗؼ
ؼ الدجُالن  ببغاَُم  –ٖبضالٍٗؼ

 اإلاُمً

 باؾمت اإلاٗىص –ٞااص الٗمغ  ٢ىاٖض خى٦مت الى٠٢: هٓاعة ماؾؿت الى٠٢ همىطًظا 

 ٖبضهللا الُٟٛلي اإلاىخجاث الى٢ُٟت الخٗلُمُت 

 زالض اإلاك٣ُذ الىىاػ٫ في ألاو٢اٝ 

غ وحٗمحر الى٠٢   اصةجٍُى  ٖبضهللا الٗمغاوي بهُٛت ٣ٖض البىاء والدكُٛل وؤلٖا

ل الى٠٢ واؾدشماٍع بهُٛت اإلاكاع٦ت اإلاخىا٢هت  غ جمٍى  ٖبضهللا الٗمغاوي جٍُى

 ٖبضهللا الٗماع بدىر في ؤنى٫ الى٠٢ واؾدشماٍع 

ت جُب٣ُُت  ت الى٢ُٟت: صعاؾت هٍٓغ  الهىاص٤ً الاؾدشماٍع
ؾلُان  –ٖبضهللا الضزُل 

 الجاؾغ

ت ؤبدار ألاو٢اٝ   مدمض اإلاضًمُٜ زاَع

 

 

 مدمض ُٖاف اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للمهاٝع ؤلاؾالمُت: َبُٗتها وؤَمُتها 

 مدمض ٖبُض هللا بصاعة الؼ٧اة مً ؤظل جس٠ُٟ خضة ال٣ٟغ: صلُل الخضٍعب 

 ٞااص الٗمغ ؤزال١ الٗمل وؾلى٥ الٗاملحن في الخضمت الٗامت والغ٢ابت ٖليها مً مىٓىع بؾالمي 

 مىظع ٢د٠ اإلاىاص الٗلمُت لبرهامج الخضٍعب ٖلى جُب٤ُ الؼ٧اة في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ 

اع اإلااؾسخي للؼ٧اة: ؤبٗاصٍ ومًامُىه   - ؤلَا

 ٖشمان باب٨غ –الُٗاشخي ٞضاص  بىاء ال٣ضعاث في ماؾؿاث الؼ٧اة 

 ٞااص الٗمغ جدضًض عؤؽ ما٫ ماؾؿت الى٠٢ وماقغاث ٦ٟاًخه و٦ٟاءجه 

 ًىؾ٠ ال٣غياوي  ل٩ي جىجر ماؾؿت الؼ٧اة في الخُب٤ُ اإلاٗانغ 

 - ا٢خهاصًاث الؼ٧اة 



 

 ؤخمض مهضيمدمىص  هٓام الى٠٢ في الخُب٤ُ اإلاٗانغ: هماطط مسخاعة مً ججاعب الضو٫ واإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت 

 مدمض الٟىِل البالص الىامُت وألاػماث اإلاالُت الٗاإلاُت: خى٫ اؾتراجُجُاث مى٘ ألاػماث وبصاعتها 

ال٢تها بالخىمُت الا٢خهاصًت وجُب٣ُاتها اإلاٗانغة  ُت ٖو  ٞااص ٖبضاإلاىٗم ؤخمض الؿُاؾت الكٖغ

ل الخىمُت في ؤلاؾالم   ٞسغي ٖؼي  نُٜ جمٍى

 ل٣مان مدمض مغػو١  في جىمُت ا٢خهاصًاث اإلاٛغب الٗغبيالبىى٥ ؤلاؾالمُت وصوعَا  

 

 

اب   مدمض الؿلىمي ال٣ُإ الخحري وصٖاوي ؤلاَع

اب  ئت في الخغب الٗاإلاُت ٖلى ؤلاَع  مدمض الؿلىمي ضخاًا بٍغ

 مٟتيمدمض  مٟهىم اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت اإلاضهُت: صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت 

 َاوي الجبحر ال٣ىاٖض ال٣ٟهُت اإلاغقضة للٗمل الخحري  

اصة في الخل٣اث ال٣غآهُت  ٤ بلى الٍغ غاوي مشان: الٍُغ  ٞاًؼ ؾُٗض الَؼ

 

 

 مدمض الؿلىمي ال٣ُإ الشالض والٟغم الؿاهدت: عئٍت مؿخ٣بلُت 

 صاًاها لُذ – َُلمىث ؤًنهاًغ ؤلابضإ في الٗمل الخحري  

 زًغ مدمض الكِباوي ب٦ؿحر الخىمُت: ظضلُت الخىمُت والش٣اٞت ؤًً الخلل ؟ 

 ٖبضهللا هانغ الؿضخان ؤَٟا٫ بال ؤؾغ 

 

 

اًت الاظخماُٖت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: اليكإة والىا٢٘   ٖبضهللا الؿضخان الٖغ

ت اليؿائُت الؿٗىصًتالجهىص   ت للجمُٗاث الخحًر  خهت اإلاى٠ُ التربٍى

سُت وزائ٣ُت  ؼ والٗمل الخحري: صعاؾت جاٍع  ٖمغ الٗمغي  اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ

 ٖبضالغخُم مدمىص ظامىؽ اللجان الكٗبُت إلاؿاٖضة مجاَضي ٞلؿُحن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

اًت ألاًخام في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   ٖبضهللا هانغ الؿضخان ٖع



 

 

 

م البرامج واإلاكغوٖاث الاظخماُٖت في يىء مٗاًحر الجىصة   عقاص ٖبضالل٠ُُ ج٣ٍى

 الٗمل الخُىعي وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي 
هجىي  –َضي حجاػي 

 الكغ٢اوي 

 

 

 - ٢ىاٖض بعقاصًت في قإن الدؿهُل اإلادلي للمؿاٖضاث الضولُت لئلٚازت 

ائ٠ الخ٩ىمت   ؤخمض بؾماُٖل صوع ال٣ُإ الخحري الؿٗىصي في بٖاصة ازترإ ْو

 - اإلاغؤة والخىمُت في صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت 
 

 

 سخغ الهض٣ًي ؤزغ الى٠٢ ؤلاؾالمي في الخُاة الٗلمُت باإلاضًىت اإلاىىعة 

ت  سُت وزائ٣ُت خًاٍع ٟحن في الٗهغ اإلاملى٧ي: صعاؾت جاٍع  ؤخمض بضعقُجي ؤو٢اٝ الخغمحن الكٍغ

ت ٖلى اإلآهغ الٗام للمضًىت اإلاىىعة   مدمض قىقي م٩ي جإزحر الخىمُت الخًٍغ

 سخغ مٟتي واإلاضعؾحن في اإلاضًىت اإلاىىعةو٠٢ الٗلماء  

 سخغ مٟتي اإلا٨خباث الى٢ُٟت باإلاضًىت اإلاىىعة في الٗهض الٗشماوي 

 سخغ مٟتي اإلا٨خباث الى٢ُٟت باإلاضًىت اإلاىىعة في الٗهض الؿٗىصي 
 

 

ؼالٗمل الخحري في م٨ت اإلا٨غمت في ٖهض اإلال٪ ٞهض بً    آما٫ نض٤ً ٖبضالٍٗؼ

 خؿحن قاٞعي وز٣ُت ؤو٢اٝ الؿلُان ٢اًدباي اإلاملى٧ي في م٨ت اإلا٨غمت 

غاوي  جهمُم بغهامج حٗلُمي في ا٢خهاصًاث ٢ُإ البر: ال٣ُإ الشالض   ؾٗض اللخُاوي –مدمض الَؼ

ت وبغهامج   خماص ٖلى الخم٨حن ٦إخض الاججاَاث الخضًشت في الجمُٗاث الخحًر غاوي وآزغون م٣ترح لخُٟٗلهوا٢٘ الٖا  مدمض الَؼ

ت في اإلاجخم٘ الؿٗىصي   ٖبضالٛجي الخغبي وآزغون هدى اؾتراجُجُت لخيؿ٤ُ وج٩امل البرامج واإلاكغوٖاث الخحًر

ت   ٦غسخي البر والخضماث ؤلاوؿاهُت صلُل ج٣ضًغ اخخُاظاث اإلاؿخُٟضًً مً زضماث الجمُٗاث الخحًر



 

 

 

 ؤخمض اله٣ُه اؾدشماع ألاو٢اٝ: صعاؾت ٣ٞهُت جُب٣ُُت 

 هانغ اإلاُمان الىىاػ٫ ال٣ٟهُت 

ت وقىاَض مً الؿحرة   ٞهض ببغاَُم الُٟٗم ال٣ُاصة في اإلايكأث الخحًر

ت الخانت همىطًظا   الُٟٗمٞهض ببغاَُم  ألامً ال٨ٟغي وصوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في جد٣ُ٣ه: اإلااؾؿاث الخحًر

 

 

ت   ناص١ خماص مدمض الاؾدشماع آلامً إلاىاعص اإلااؾؿاث الخحًر

 نالر الٟىػان اؾدشماع ؤمىا٫ الؼ٧اة 

ت ألمىا٫ الؼ٧اة   ٖبضهللا الؿالم ؤخ٩ام بصاعة الجمُٗاث الخحًر

 مدمض نالر َىص الا٢خهاصي والاظخماعي للؼ٧اةالىٓام الٗالمي للؼ٧اة: عئٍت مؿخ٣بلُت لخُٟٗل الضوع  

 مدمض السخُباوي آلازاع الا٢خهاصًت للؼ٧اة 

اًت ؤلاؾالم لل٣ٟغاء   مدمض ببغاَُم الغومي ٖع

م ٖلى الخدهُل الضعاسخي وال٣ُم ألازال٢ُت   ٖماص ؾ٠ُ الٗبضالل٠ُُ ؤزغ خل٣اث جدُٟٔ ال٣غآن ال٨ٍغ

 

 

  
ً
 واؾدشماعا

ً
 وهٓاما

ً
م ال٣ًاة الىاضر في قغح ؤخ٩ام ألاو٢اٝ: صعاؾت خالت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٣ٞها  مىظع ٖبضال٨ٍغ

ت والخُب٤ُ   ، هبُلت ظغاًضةَضي الؿغخان الٗمل الخُىعي بحن الىٍٓغ

 ؤخمض ٣ٌٗىب الُٗاوي  اإلاغؤة الضاُٖت في الٗهض الىبىي  

غ   : ج٣اٍع ض الغماوي وصعاؾاثا٢خهاص الجٕى  ٍػ

ض الغماوي ا٢خهاص ال٣ٟغ: باؽ وؤػماث   ٍػ

ش وجغار  ض الغماوي ا٢خهاص الخؿبت: جاٍع  ٍػ

ؼ الكامش يماهاث خ٣ى١ ؤلاوؿان في صٖاوي الاتهام في ال٣ٟه ؤلاؾالمي   ِٖسخى ٖبضالٍٗؼ

ؼ الكامش مٗاًحر خ٣ى١ ؤلاوؿان   ِٖسخى ٖبضالٍٗؼ



 

شالٗض٫ في ال٣غآن والؿىت وؤقهغ    َال٫ مدمض الِٗسخى ٢هو الٗض٫ في ألاصب والخاٍع

ت في اإلاسجض الىبىي في الٗهغ الخايغ:    بغ٦ت م٠ًُ الُلخي 1421 – 1408الىؾائل الضٍٖى

 ٖبضاإلاجُض َاف وآزغون الخهىع ؤلاؾالمي لٗالط ألاػماث 

 ٖبضاإلاجُض َاف وآزغون الخضزل في ألاػماث 

 مدمض ٖبضهللا الهىاٍ ػ٧اة ألاؾهم 

 زالض ٖلي اإلاك٣ُذ هىاػ٫ الؼ٧اة اإلاؿخجضة 

 
خ٣ى١ ٚحر اإلاؿلمحن في الضولت ؤلاؾالمُت وخماًتها الجؼائُت وجُب٣ُاتها في اإلامل٨ت الٗغبُت 

 الؿٗىصًت
 ٞهض مدمض اإلاؿٗىص

ت مً الباخشحن مماعؾت الخضمت الاظخماُٖت في اإلاجخمٗاث واإلاىٓماث   مجمٖى

 الٗغبُت الؿٗىصًتالخسُُِ الاظخماعي في اإلامل٨ت  
َُٟاء  –ؾاعة الخمصخي 

 الكلهىب

ت مً الباخشحن جىمُت اإلاجخمٗاث اإلادلُت: هماطط جُب٣ُُت في اإلاجخم٘ الؿٗىصي   مجمٖى

ان  ت مً اإلاالٟحن الخضمت الاظخماُٖت الُبُت والٗمل م٘ مغضخى الؿَغ  مجمٖى

ً عصاصي –ٖبضهللا ببغاَُم  مىاهج البدض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت   ٍػ

ت في زضمت الضٖىة ؤلاؾالمُت   ٖبضالغخمً الخمامي صوع الضولت ألامٍى

 ؾامُت ٖمغ اإلاسخهغ مً ٣ٞه الضٖىة بلى هللا 

 ببغاَُم الؿُض، ؤخمض مدمض ٣ٞه الضٖىة بلى هللا 

 ببغاَُم هىعًٍ ببغاَُم ٣ٞه الضٖىة بلى هللا حٗالى 

٣ُا وؤخىا٫ اإلاؿلمحن بها  ش اهدكاع ؤلاؾالم في اٍٞغ غة جاٍع  ٖبضالٛجي ٖبضالٟخاح َػ

ؼ ًٞ الضٖىة ؤلاؾالمُت و٢ىاٖض جُب٣ُها   ٖبضالٟٛاع ٍٖؼ

ا٢ت: الٟئاث، ألاؾباب، الى٢اًت  ُت اإلاجخم٘ باإٖل  بيهاب الببالوي  جٖى

 خمض مدمض مىهىع  الخضمت الاظخماُٖت الا٧لُي٨ُُت 

 هاصًت ظبر –ٖشمان َىضي  اإلاضزل بلى ٖلم الاظخمإ 

 ٞحروه٩ُا ٧ىلكُض الخضمت الاظخماُٖت م٣ضمت في مماعؾت 

 َلٗذ ؾغوجي، ؤخمض ٖال٤ً مىاهج البدض في الخضمت الاظخماُٖت 

 

 

 



 

 

ُت لبى٪ البالص نىضو١ ب٢غاى الؼ٧اة إلاؿخد٣يها   الهُئت الكٖغ

 ٖبضهللا الُٟٛلي هىاػ٫ الؼ٧اة: صعاؾت ٣ٞهُت جإنُلُت إلاؿخجضاث الؼ٧اة 

م ًٖ و٠٢ الى٣ض والؿهم   ؤؾامت الٗاوي بػالت الَى

 ٖبضهللا الٗاًطخي ػ٧اة الضًىن اإلاٗانغة: صعاؾت جإنُلُت جُب٣ُُت 

 ؤًمً الٗى٣غي  اإلاؿائل اإلاؿخجضة في هىاػ٫ الؼ٧اة اإلاٗانغة 

ان  ان وآزغون زاصم ال٣غآن الكُش ٖبضالغخمً بً ٖبضهللا آ٫ ٍٞغ  زالض آ٫ ٍٞغ

 زالض ٖمغ اإلاغقض بىى٥ ال٣ٟغاء: صعاؾت ٣ٞهُت جُب٣ُُت 

 

 

ت  غاوي آلازاع ؤلاًجابُت لؤلٖما٫ الخحًر  ٖبضهللا الَؼ

 خؿً اإلاىاعي بى٪ ألاو٢اٝ: مىلىص ظضًض في اإلاىٓىمت البى٨ُت الٗاإلاُت 

 ٖبضهللا ال٣ىاممدمض  وسخت ٍٞغًت الهض٢ت: صعاؾت جدلُلُت 

ب في الضٖىة بلى هللا ٖلى بهحرة   ؾاعة ببغاَُم اإلاؿٗىص ٠ُ٦ ج٩ىهحن صاُٖت؟ صوعة للمٗلمت وإلاً جٚغ

 

 

ض صوع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   ٖالُت آ٫ ٍٞغ

ىن  وبهماء اإلاجخم٘ في ال٨ٟغ الكُعيالى٠٢    ِٖسخى اإلاَغ

 ؾ٨ُىت الؿُض َاقم الؿُض ٖلي ز٣اٞت الٗمل الخُىعي 

 خؿً الهٟاع ألاو٢اٝ وجُىٍغ الاؾخٟاصة منها 

 

 

 الؿضخانٖبضهللا  ألاو٢اٝ واإلاجخم٘: آلاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت لؤلو٢اٝ  

 ًدحى مدمىص ظىُض الى٠٢ وبيُت اإلا٨خبت الٗغبُت: اؾدبُان للمىعور الش٣افي 
 



 

 

 و٧الت الضعاؾاث الٗلُا م٩اٞدت ال٣ٟغ 

ً الٗغبي: الىا٢٘ واإلاإمى٫    و٧الت للضعاؾاث الٗلُا  الخىمُت اإلاؿخضامت في الَى

 مغاص ؤهضًجاوي ؤو٢اٝ بالص ما وعاء النهغ في م٨ت اإلا٨غمت واإلاضًىت اإلاىىعة صعاؾت جدلُلُت لىٓاعة 

 

 

ؼ الٗمل الخُىعي   اإلاىاَىت وحٍٗؼ
مدمض  –قغو١ الخل٠ُ 

 بؾماُٖل

حر الغؾمُت في وكغ ز٣اٞت الٗمل الخُىعي  غة  صوع اإلااؾؿاث الغؾمُت ٚو ؼ الؼاملالجَى  ٖبضالٍٗؼ

 

 

 - ظهىص ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ت  اًت الاظخماُٖت وال٣ًاًا ألاؾٍغ  - ظهىص ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت في مجا٫ الٖغ

 - ألامىُت في مجا٫ الخماًت اإلاضهُت والضٞإ اإلاضويظهىص ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم  

 - ظهىص ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت في مجا٫ بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر 

 - ظهىص ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت في مجا٫ الٗمل ؤلاوؿاوي 

 بىضع بً ؾٗىص آ٫ ؾٗىص ؤمً البِئت 

مت   ال٢تها بالجٍغ  مدمض ٖبضهللا ولض مدمضن مً مىٓىع بؾالميْاَغة الدؿى٫ ٖو

 ٖبضالكافي مدمض ؤبى الًٟل الٗمل الخُىعي مً مىٓىع اؾتراجُجي: الغئٍت والغؾالت والخدلُل البُئي 

المُت لها   ٖلي ٞاًؼ الجخجي ؤلاصاعة الٟٗالت لل٩ىاعر وألاػماث واإلاٗالجت ألا٧اصًمُت وؤلٖا

 ممضوح مدمض الكهغي  زضمت ال٣ًاًا ؤلاوؿاهُت مً ظهىص اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في 

 ممضوح مدمض الكهغي  مً ظهىص اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في مجا٫ خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 مدمض ٖبضهللا –ؾٗض الكهغاوي  ججغبت ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 ٖلي مدمىص خماص الضولي ؤلاوؿاوي زال٫ الجزاٖاث اإلاؿلختيىابِ مؿاولُت ال٣ائض في جُب٤ُ ال٣اهىن  

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ت خماًت الصخُٟحن ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت في الكَغ  مدمض الؿُض ٖٞغ



 

 مًٗ زلُل الٗمغ ظمُٗاث ؤلاعقاص الٟغصي والجمعي وصوعَا في الخض مً الٗى٠ ألاؾغي  

ابُت   ما٫ ؤلاَع ا٫ ظالِـ وخ٣ى١ ؤلاوؿانألٖا  ٚابٍغ

 ؾلُمان نالر الؿلُمان خ٣ى١ ؤلاوؿان في وز٣ُت اإلاضًىت اإلاىىعة: صعاؾت م٣اعهت باإلاىاز٤ُ الضولُت 

 ٖامغ زًحر ال٨بِسخي صعاؾاث خى٫ الخىمُت اإلاؿخضامت 

 هىٝ مدمض الٗخُبي اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضمت الاظخماُٖت في السجىن  

 ٖبضالغخمً ؾٗض آ٫ ؾٗىص ٖالظها في يىء ؤلاؾالم: صعاؾت م٣اعهتمك٩لت ال٣ٟغ وؾبل  

ُٟت الاخدؿاب في جد٤ُ٣ ألامً الاظخماعي   خؿً ًدحى الكهغي  ْو

مت   - ال٣ٟغ والجٍغ

ٗاث الٗغبُت  ت خ٣ى١ اإلاهاظغ والتزاماجه في ال٣اهىن الضولي الخام: صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت في الدكَغ  مدمض الؿُض ٖٞغ

 مدؿً العجمي بً ِٖسخى والخىمُتألامً  

 - اإلاضًىت وال٩ىاعر 

 مدمض ٖبضهللا ولض مدمضن خ٣ى١ ؤلاوؿان والٗضالت الجىائُت 

ت  ٟا٫ مجهىلي الهٍى  نالر خمض الٗؿاٝ جغبُت ألَا

 - آلُاث جُب٤ُ ٢ىاٖض خ٣ى١ ؤلاوؿان في ْل ألاويإ ألامىُت 

 - صوع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الخىُٖت ألامىُت 

ٗاث الٗغبُت  اًت ألاخضار في ال٣ىاهحن والدكَغ جي ٖع  عيا اإلاٚؼ

 - ؤمً وخماًت البِئت 

 ؤخمض الى٨الوي  ؤؾالُب خماًت البِئت الٗغبُت مً الخلىر: مضزل بوؿاوي ج٩املي 

اًت الالخ٣ت لؤلخضار   ٖبضالٟخاح ٖشمان ٖبضالهمض همىطط ٖغبي للٖغ

 
ٗت ؤلاؾالمُت في خماًت  اإلاجخم٘ مً الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي: صعاؾت جإنُلُت م٣اعهت مىهج الكَغ

 جُب٣ُُت
 ٖبضهللا هانغ آ٫ ٚهاب

 مدمض ٞخخي ُٖض صوع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي في زٌٟ الُلب ٖلى اإلاسضعاث 

 بىؾ٩ى ظا٧ى ٞلُجُٟ٪ الضٞإ اإلاضوي وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ثن الخضمت الاظخماُٖت في مجا٫ بصمان اإلاسضعاث  ؼ ٖبضهللا البًر  ٖبضالٍٗؼ

ً الٗغبي  ٣ي ٖىى ال٩ىاعر في الَى  ٖاص٫ ٞع

ال٢تها باألمً   - الخىمُت الكاملت ٖو

٪ بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر واجساط ال٣غاع   ٖبضالٟٛاع ُٖٟٟي الضٍو



 

 ٖباؽ ؤبى قامت ٖبضاإلادمىص مىاظهت ال٩ىاعر ٚحر الخ٣لُضًت 

 - ؤبدار اإلااجمغ الضولي لُب ال٩ىاعر 

مت والى٢اًت منها   ؤخمض ٖلي اإلاجظوب الخ٩اٞل الاظخماعي في ؤلاؾالم وؤزٍغ في مى٘ الجٍغ

 مدمض مغسخي ؤلاؾالم والبِئت 

اًت الجمُٗاث ألاَلُت لجزّلء اإلااؾؿاث ؤلانالخُت  اب خاٞٔ ٖع  هجىي ٖبضالَى

اوي اإلاىٓىع ؤلاؾالمي ل٣ًاًا البِئت: صعاؾت م٣اعهت   مدمض مدمىص الؿٍغ

 ٖلي ٞاًؼ الجخجي اإلاداماة وخ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم 

 ٖبضالل٠ُُ ؾُٗض الٛامضي خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم 

ٗت ؤلاؾالمُت: خ٨مه وخ٨مخه وؤبٗاصٍ الضًيُت والاظخماُٖت   ؾلُمان ٖبضهللا ؤبا الخُل الى٠٢ في الكَغ

 الخ٨ُىتببغاَُم خامض  ٖغبي –٢امىؽ مهُلخاث الُىاعئ وال٩ىاعر: بهجلحزي  

 ؤخؿً مباع٥ َالب الٗمل الُىعي لجزّلء اإلااؾؿاث ؤلانالخُت 

غاوي  ألامً الٛظائي واإلاائي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت: الىا٢٘ والخُلٗاث   نض٤ً مىحر –زًغان الَؼ

م في اإلاجخم٘ الٗغبي  اًت اإلاسجىهحن واإلاٟغط ٖنهم وؤؾَغ  مدغوؽ مدمىص زلُٟت ٖع

اًت الالخ٣ت   ت والخُب٤ُالٖغ  ًدحى خؿً صعوَل للمٟغط ٖنهم بحن الىٍٓغ

 نالح الضًً ٞهمي مدمىص الٟؿاص ؤلاصاعي ٦مٗى١ لٗملُاث الخىمُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت 

ا في الخىمُت   مًٗ زلُل الٗمغ ظغائم الاخخُا٫ وآزاَع

 ٖلي ؾلُمان الخىا٧ي الىا٢٘ الاظخماعي ألؾغ ألاخضار الٗائضًً بلى الاهدغاٝ 

ؼ الخٗاون بحن ألاظهؼة الخ٩ىمُت والجمُٗاث ألاَلُت   - م٩اٞدت الجغائم الاخخُالُت: حٍٗؼ

 - ؤؾالُب مٗالجت ألاخضار الجاهدحن في اإلااؾؿاث ؤلانالخُت 

ت اإلاجخمُٗت: ألاؾالُب والىماطط والخُب٣ُاث الٗملُت   - الكَغ

ً الٗغبيصوع الٗلىم الاظخماُٖت في جغقُض الؿُاؾاث ألامىُت في    - الَى

الم وألاػماث   ؤصًب زًىع  ؤلٖا

ت الٗغبُت في مجاّلث الخماًت اإلاضهُت  ٍى ب ػاَغ بؾماُٖل البرامج الخٖى  الٍٛغ

اًت الالخ٣ت   مًٗ زلُل الٗمغ الخسهو اإلانهي في مجا٫ الٖغ

٘ ؤلاؾالمي والجىائي اإلاٗانغ: صعاؾت م٣اعهت  اًت الالخ٣ت للمٟغط ٖنهم في الدكَغ  ٖبضهللا هانغ الؿضخان الٖغ

 ًاؾغ خؿً ٧لؼي  خ٣ى١ ؤلاوؿان في مىاظهت ؾلُاث الًبِ الجىائي: صعاؾت م٣اعهت 

ت اإلاجخمُٗت: اإلاٟهىم وألابٗاص  ؼ زؼاٖلت الكَغ  ٖبضالٍٗؼ



 

ا ٖلى ؤويإ الُٟل الٗغبي   - الخغوب وال٩ىاعر وآزاَع

اى مً مىٓىع   اًت الاظخماُٖت بسجً اليؿاء بالٍغ غزضماث الٖغ  هىعة بكحر الٗخُبي الخسُُِ والخٍُى

 ٖمغ الكُش ألانم اإلاسخبر الجىائي وصوعٍ في الخٍٗغ٠ بطخاًا ال٩ىاعر والخغوب 

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الىيعي   - خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الكَغ

ت وخ٣ى١ ؤلاوؿان   - الكَغ

مت جإزحر   - الٗغبي الىًَ في والا٢خهاصًت الاظخماُٖت الخىمُت زُِ ٖلى الجٍغ

٣ل خ٣ى١ ؤلاوؿان وؤلاظغاءاث ألامىُت: صعاؾت م٣اعهت   معجب مٗضي الخٍى

ب  الخماًت الاظخماُٖت ل٨باع الؿً  ؼ الٍٛغ  هانغ الٗىص –ٖبضالٍٗؼ

ً ومؼصوجي الجيؿُت: ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت همىطًظا   ٖاص٫ ٖبضاإلا٣هىص ُٖٟٟي الخ٣ى١ الؿُاؾُت وال٣اهىهُت للمهاظٍغ

تالخضابحر   ؼ الُىؾ٠ اإلاجخمُٗت ٦بضائل لل٣ٗىباث الؿالبت للخٍغ  ٖبضهللا ٖبضالٍٗؼ

مت   ًاؾغ اإلاباع٥ –ٖشمان الخؿً  الهجغة ٚحر اإلاكغوٖت والجٍغ

ت ألامً ؤلاوؿاوي: اإلاٟهىم والخُب٤ُ في الىا٢٘ الٗغبي والضولي   زضًجت ٖٞغ

 مىِبتهاوي مدمض ٖشمان  ؤولُاء طوي الاخخُاظاث الخانت وؾبل بعقاصَم 

٣ي ٖىى خماًت اإلاضن مً ؤزُاع الًُٟاهاث   ٖاص٫ ٞع

ت اإلاجخم٘   ٖباؽ ؤبى قامت قَغ

ت اإلاجخمُٗت   - مٟهىم الكَغ

ه زُاب ألامً في ؤلاؾالم وز٣اٞت الدؿامذ والىئام  ُّ  ٖبضهللا الكُش اإلادّٟى ولض ب

ُٗت للبِئت   ؤخمض مباع٥ ؾالم ؾُٗض الخماًت الدكَغ

ت الخانت: عئٍت قمىلُت للباخشحن واإلاٗلمحن وؤولُاء ألامىع طوو الاخخُاظاث   ذ مدمىص مدمض التربٍى  محٞر

ت مً ؤزُاع الخلىر   ٖبضالغخُم ههغ ظىصة الخماًت الضولُت للبِئت البًر

ؼ اللخام ألايغاع الىٟؿُت والاظخماُٖت للهجغة ٚحر اإلاكغوٖت   ؤخمض ٖبضالٍٗؼ

 

 

 
الخهائو الاظخماُٖت والضًمىٚغاُٞت لؿ٩ان مداٞٓت اللُض: صعاؾت مُضاهُت م٘ ج٣ُُم ألَم 

ت  اإلاكغوٖاث الخىمٍى
- 

 - ألاويإ الغاَىت لئلؾ٩ان الخحري في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

 - اإلاىخضًاث الٗاإلاُت: آلازاع الاظخماُٖت والا٢خهاصًت 



 

الم الؿٗىصي: عئٍت ه٣ضًتبق٩الُت اإلاهُلخاث    - الاظخماُٖت في ؤلٖا

الم الؿٗىصي   - ال٣ًاًا الاظخماُٖت في ؤلٖا

 - الخ٣ى١ اإلاضهُت للمغؤة الؿٗىصًت 

 - مغا٦ؼ ألاخُاء وصوعَا الخىمىي والاظخماعي 

اث والاَخماماث   - الكباب الؿٗىصي: ألاولٍى

 - الىمىطط ؤلاؾالمي لخمىٍل الخٗلُم 

غاُٞتؾ٩ان    - ألاخُاء ال٣ٟحرة: الخهائو الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والضًمٚى

 - ؤزغ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٖلى ٖملُت الًبِ الاظخماعي 

 - الكباب والٗمل الخُىعي وزضمت اإلاجخم٘ الؿٗىصي: ؤخضار ظضة همىطًظا 

 - ٖال٢ت َُئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ باإلاجخم٘ 

 

 

ت مً الباخشحن الى٠٢ وصوعٍ في النهىى الخًاعي    مجمٖى

ت مً الباخشحن الضٖىة اليؿائُت: ألاؾـ واإلاىُل٣اث   مجمٖى

 ؾاعة بيذ ٖبضاإلادؿً آ٫ ظلىي  اإلاغؤة الخلُجُت ومجاّلث الٗمل للنهىى باإلاجخم٘ 

ٗاث  اًت يماهاث بحن باألؾغة الخانت ؤلاؾالمُت الدكَغ  ؾاعة بيذ ٖبضاإلادؿً آ٫ ظلىي  لٛاءَاإل الضولُت والًٍٛى ؤلاؾالم ٖع

٤ اإلاكغوٕ الخًاعي ؤلاؾالمي  ت مً الباخشحن زُىاث ٖلى ٍَغ  مجمٖى

اث  ت خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم في ْل الخغوب واإلاىاٖػ  ٖشمان ظمٗت يمحًر

ت مً الباخشحن والخجضًض ٖىض ؤٖالم اإلاؿلمحن٢ًاًا النهًت    مجمٖى

 

 

غاوي ؤزغ ال٣ٟه بإؾماء هللا الخؿجى ونٟاجه ٖلى الضاُٖت   ٞاَمت ًدحى الَؼ

 َالب ٖمغ ال٨شحري  اإلاىاعص اإلاالُت إلااؾؿاث الٗمل الخحري اإلاٗانغ: صعاؾت ٣ٞهُت جإنُلُت 

 

 



 

 

 ٚاػي ٖبضالغخمً ال٣هُبي الخىمُت وظًها لىظه 

 مدمىص مدمض ؾٟغ الخىمُت ٢ًُت 

 مدمىص مدمض ؾٟغ الخًاعة جدٍض  

 

 

ت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي   ال٣ُٗضببغاَُم خمض  جىمُت اإلاىاعص اإلاالُت للجمُٗاث واإلااؾؿاث الخحًر

ت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي   ببغاَُم خمض ال٣ُٗض الىٓام ؤلاصاعي للجمُٗاث واإلااؾؿاث الخحًر

ت   ببغاَُم خمض ال٣ُٗض صلُل الؿُاؾاث وؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت للجمُٗاث واإلااؾؿاث الخحًر

ت  ت اإلادٟؼة للٗاملحن في الجامٗاث واإلااؾؿاث الخحًر  ال٣ُٗضببغاَُم خمض  البِئت ؤلاصاٍع

الت للٗمل الخحري   ّٗ  ببغاَُم خمض ال٣ُٗض ؤلاصاعة الٟ

 

 

 ببغاَُم عظب ؤؾاؾُاث جىُٓم اإلاجخم٘ 

 ببغاَُم عظب ؤنى٫ جىُٓم اإلاجخم٘ 

 ببغاَُم عظب الخإنُل ؤلاؾالمي للٗلىم الاظخماُٖت 

ت وجُب٣ُاث ٖملُتجىُٓم اإلاجخم٘: ؤؾـ    ببغاَُم عظب هٍٓغ

 ببغاَُم عظب جىمُت اإلاجخم٘ 

 ببغاَُم عظب مىاهج البدض في الٗلىم الاظخماُٖت 

اث جىُٓم اإلاجخم٘   ببغاَُم عظب هماطط وهٍٓغ

 بمام ٖبضهللا الخضمت الاظخماُٖت في مجا٫ الُب الىٟسخي 

 مدمض َاَغ الجىابي اإلاجخم٘ وألاؾغة في ؤلاؾالم 

 ٖبضاإلاُٗي ٖؿاٝ بصاعة الخىمُت: صعاؾت جدلُلُت 

الم   مدمض البكغ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في ؤلٖا



 

ىن ؤلاؾالمي وصوعٍ في الخىمُت   ًدحى بؿُىوي الخلٍٟؼ

 نالر الكُٗبي الخىمُت وا٢خهاصًاث ال٣ىي الٗاملت 

 مدمض ٖبضهللا الكِباوي الخىمُت والخُٛحر الخًاعي  

 مدمض ٖبضهللا الكِباوي صعاؾت ٣ٞهُتػ٧اة ألامىا٫:  

 مدمض ٖبضهللا الكِباوي الخىُٓماث الاظخماُٖت في يىء ال٣غآن 

 ٖبضهللا الجاع هللا ؤخ٩ام الؼ٧اة 

 مهلر الهالر الكامل: ٢امىؽ مهُلخاث الٗلىم الاظخماُٖت 

 ٖبضالغػا١ الكِباوي الخُاة الاظخماُٖت في الٍغ٠ الؿٗىصي: الباخت 

 ٞهض الؿيُضي الؿمُِفي صخبت  

 مدمض ٖبضهللا الكِباوي اإلاسخاع مً ؤخاصًض اإلاهُٟى ٖلُه الهالة والؿالم في الخىُٓم الا٢خهاصي واإلاالي والاظخماعي 

 

 

ؼ ببغاَُم ال٣اؾم هبظة في الىناًا م٘ بٌٗ الىماطط لها   ٖبضالٍٗؼ

ؼ ببغاَُم ال٣اؾم الىماطط الخانت بهاهبظة في ألاو٢اٝ م٘ بٌٗ    ٖبضالٍٗؼ

 

 

ىُاء وال٣ٟغاء في ٖالم مترابِ  ىظغاحـ الؿترة الؼع٢اء: ؾض الٟجىة بحن ألٚا  ظا٧لحن هٞى

٣ت لٗمل الخحر 1001   محرا لؿتر ٍَغ

 

 

٤ الشالض:    ٖهام الؿُض مدمىص صعاؾت ه٣ضًت إلاٟهىم اإلاضوي والضًجي في اإلاهُلر الؿُاسخي اإلاٗانغالٍُغ

 مباع٥ ٖامغ ب٣ىت ؤصبُاث الٗمل اإلااؾسخي الخُىعي 

 

 

 



 

 
الٗمل الخُىعي بق٩اّلجه وجُب٣ُاجه: عئٍت اظخماُٖت 

 ؤمىُت
 - ها٠ً مدمض اإلاغواوي

 
اًت الاظخماُٖت في ؤلاؾالم وجُب٣ُاتها في اإلامل٨ت  الٖغ

 الٗغبُت الؿٗىصًت
 - مدمض الهالر

 - مدمض السخُباوي ؤزغ الؼ٧اة ٖلى حكُٛل اإلاىاعص الا٢خهاصًت 

 
ت في الى٠٢: صعاؾت في الخىمُت  ٖىانغ الٗملُت ؤلاصاٍع

ت  ؤلاصاٍع

جاط الضًً ؤخمض لاي آ٫ 

 ٚالب
- 

 
ش اإلاؿاظض وألاو٢اٝ ال٣ضًمت في بلض  ُت بلى جاٍع الضٖع

 1373ٌٖام 
 - عاقض مدمض الٗؿا٦غ

ت اإلاخُٕى  حن: زاَع  - مدمض ٖىٌٍ الًُٗلت ظىاَغ للمخُٖى

ب وؤَمُخه في الٗمل ؤلاؾالمي  ٠ الخضٍع  صاع ألاهضلـ الخًغاء لليكغ والخىػَ٘ مدمض مىسخى الكٍغ

ب الضٖىي    الىاقغ اإلاخمحز للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ؾلُان ٖمغ الخهحن الخضٍع

 - ؤمحن ؾاٖاحي اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

  - ٖبضهللا الؿضخان آلازاع الاظخماُٖت لؤلو٢اٝ 

ت في ؤلاؾالم: مكغوُٖتها آصابها جُب٣ُاتها  ما٫ الخحًر   - ٖبض هللا صُٚلُب اإلاغػوقي ألٖا

ت ٖلم الاظخمإ   - مدمض ؤؾٗض هٓامي جالل مىؾٖى

 
الخ٩اٞلي مً زال٫ الى٠٢: صعاؾت ٣ٞهُت الخإمحن 

 جُب٣ُُت مٗانغة
ت  ٖلي مدمض هىع   صاع الخضمٍغ

ٟاوي ٠ُ٦ جبضؤ مكغوٕ الخُىعي ؟   صاع الظزائغ ٖماص ٖبضهللا الجٍغ

ت الؿٗىصًت  ت للهىاص٤ً الخىمٍى الم - آلازاع الخىمٍى  مغ٦ؼ ؤؾباع للضعاؾاث والبدىر وؤلٖا

 صاع الًُٟلت نالر اإلاؿلم مً زال٫ قٍغ اإلال٪ ؤخ٩ام الؼ٧اة ومؿائلها اإلاٗانغة 

٠ م٣ُاؽ الٗمل اإلاازغ   صاع ؤمجاص خىحن لليكغ والخىػَ٘ مدمض مىسخى الكٍغ

ت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   صاع بليؿُت لليكغ والخىػَ٘  نالر ٚاهم الؿضّلن ألاوكُت الضٍٖى

: ز٣اٞخه وجىُٓمه   صاع ممل٨ت هجض لليكغ والخىػَ٘  نالر خمض الخىٍجغي  الخُٕى

ت في الٗهضًً الىبىي والغاقضي   هىعة الخاعسي ألاو٢اٝ اليؿٍى
٦غسخي الكُش ٖبضهللا بً نالر الغاقض 

ت بجامٗت ال٣هُم  لخضمت الؿحرة الىبٍى

 
جُىع صعاؾت اإلاجخم٘ اإلاضوي في صو٫ مجلـ الخٗاون 

 الخلُجي
٤ُ ببغاَُم  مغ٦ؼ الخلُج لؤلبدار  خؿىحن جٞى

 
ا  ت في مضًىت م٨ت اإلا٨غمت وؤزَغ مضاعؽ الجالُاث الخحًر

 في الضٖىة بلى هللا
 مدمض الكُٗاوي

مغ٦ؼ الٗهغ للضعاؾاث الاؾتراجُجُت 

 واإلاؿخ٣بلُت 

 
ا في الخُاة الٗامت  ؤو٢اٝ اليؿاء في بالص الكام وؤزَغ

 زال٫ الٗهغ اإلاملى٧ي
 مغ٦ؼ باخشاث قُست الضوؾغي 

 اإلا٨خبت اإلا٨ُت ٖبضالجلُل ٖكىب ٦خاب الى٠٢ 



 

 
ؤخ٩ام اؾدبضا٫ الى٠٢ في الىٓامحن اإلاهغي 

 والؿٗىصي
 م٨خبت ال٣اهىن والا٢خهاص عيا ِٖسخى

 
الٗمل الاظخماعي الخُىعي م٘ التر٦حز ٖلى الٗمل 

 الخُىعي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
 م٨خبت اإلال٪ ٞهض الىَىُت ٖبضهللا الٗلي الىُٗم

 
م والخضًض  مٟهىم الٗمل الخحري في ال٣غآن ال٨ٍغ

٠  الكٍغ
ت  الكاَض البىقُخي  م٨خبت ٦ىىػ اإلاٗٞغ

ؼ ماٍػ ٦خاب الى٠٢  الن ٖمغ ٖبضالٍٗؼ سخي للخىػَ٘ وؤلٖا  ماؾؿت الجَغ

 
ت  ال٣ىة مً الىٕى الشالض: مداولت الٛغب اؾخٗماع ال٣ٍغ

 الٗاإلاُت
 ماؾؿت اإلاضًىت للصخاٞت والُباٖت واليكغ  َكام مدحى الضًً هاْغ

تالضلُل   اث لالؾدكاعاث ببغاَُم الؿماُٖل ؤلاظغائي لخإؾِـ ألاو٢اٝ الخحًر  ماؾؿت ؤولٍى

 
ت الؿٗىصًت بٗض ؤخضار  ؾبخمبر:  11الهُئاث الخحًر

 آلازاع وؾبل الخجاوػ 
ت مغ٦ؼ الغخماهُت الش٣افي  ماؾؿت ٖبضالغخمً الؿضًغي الخحًر

 صاع اإلاٟغصاث لليكغ والخىػَ٘ مدمض ٖبضالغػا١ ال٣كٗمي بىاصع اإلاجخم٘ اإلاضوي في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 

ا٢ت  اى في زضمت طوي ؤلٖا اى  بصاعة الىاصي ظهىص الىاصي ألاصبي بالٍغ  الىاصي ألاصبي الش٣افي بالٍغ

 هاصي هجغان ألاصبي الش٣افي هاصًت الى٣ُب ٣ٞه الخضزل ؤلاوؿاوي 

 
نٝغ الؼ٧اة في الضٖىة بلى هللا: صعاؾت جإنُلُت 

 جُب٣ُُت
 نالر الٟىػان

الهُئت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت لال٢خهاص 

 والخمىٍل 

 صاع الهافي للش٣اٞت واليكغ مدمىص مدمض ؾٟغ ز٣ب في ظضاع الخسل٠ 

 م٨خبت صاع اإلانهاط لليكغ والخىػَ٘ مدمض ؾٗض الكهغاوي ٖلم الضٖىة بلى هللا حٗالى: صعاؾت جإنُلُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مىظع ٢د٠ الى٠٢ ؤلاؾالمي: جُىعٍ بصاعجه جىمُخه 

 مدمض مىعو –ٖبضالٟٛاع ق٨غ  اإلاجخم٘ ألاَلي وصوعٍ في بىاء الضًمى٢غاَُت 

ت   ٖبضالٟخاح –الجىداوي  اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤبٗاصٍ ال٨ٍٟغ

ُت وال٣اهىهُت   مؿ٣اوي ٖمغ  هٓام الى٠٢ وؤخ٩امه الكٖغ

ا 
ً
ا وجىعٍش

ً
 ٖبضالٟخاح مدمض الؿمان ؤمىا٫ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٦ؿًبا وبهٟا٢

ال٢تهما بالضًم٣غاَُت   ؾهُل ٖغوسخي اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت: صعاؾت في بيُت وصّللت اإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت ٖو

 ؤبىب٨غ با٢اصع، ٖبضال٣اصع ٖغابي آٞا١ ٖلم اظخمإ ٖغبي مٗانغ 

اًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ؟ هللا   مدمض ؾُٗض البىَي ؤم ؤلاوؿان: ؤيهما ؤ٢ضع ٖلى ٖع

 ؾغمض الُائي, مدمض زاجمي م٣اعباث في صوع اإلاغؤة والكباب: اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 ؤخمض الغقُضي -ض ٖضهان الؿُ خ٣ى١ ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي 

ا٢ت .. بدض في عنض الٓىاَغ الاظخماُٖت للمٗى٢حن  بت الؼخُلي ؤلاؾالم وؤلٖا  َو

بت الؼخُلي الىناًا والى٠٢ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي   َو

ت  ت . وؤبٗاص خًاٍع ُت بصاٍع  ٖؼة الغباٍ الى٠٢ .. هٓم قٖغ

ٗت هدى بَاع للبدض في الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت  ت مً الباخشحن م٣انض الكَغ  مجمٖى

 ص. مدمض م ألاعهائوٍ صوع الى٠٢ في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت 

بت الؼخُلي ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخ٣ى١ ؤلاوؿان   َو

 

 

 ؾُض ظال٫ الضًً الٗمغي  الغئٍت ؤلاؾالمُت للخضمت ؤلاوؿاهُت 

 خؿان قمسخي باقا ٢لىب تهىي الُٗاء 

 مدمض الٛؼالي َمىم الضاُٖت 

 مدمض الٛؼالي ظهاص الضٖىة 

 ٖبضالغخمً خبى٨ت اإلاُضاوي بلى هللا٣ٞه الضٖىة  

 البهي الخىلي جظ٦غة الضٖاة 



 

ت قاملت: ؤؾـ وؤ٩ٞاع في الترار وال٨ٟغ والش٣اٞت والاظخمإ  م ب٩اع مً ؤظل اهُال٢ت خًاٍع  ٖبضال٨ٍغ

م ب٩اع م٣ضماث للنهىى بالٗمل الضٖىي    ٖبضال٨ٍغ

م  مضزل بلى الخىمُت اإلاخ٩املت: عئٍت بؾالمُت   ب٩اعٖبضال٨ٍغ

ت  ت مً ؤخاصًض زحر البًر  خُضع ؤخمض الهاٞذ ههىم صٍٖى

م   ؤخمض البراء ألامحري  ٣ٞه صٖىة ألاهبُاء في ال٣غآن ال٨ٍغ

ب٤ الخُىان: زىانه وخ٣ى٢ه في ؤلاؾالم   مدمض الٍؼ

 

 

 وائل الؿىاح ؾلؿلت التربُت اإلاضهُت: الضًم٣غاَُت 

اها الُبإ ؾلؿلت التربُت اإلاضهُت: الخىمُت اإلاؿخضامت   ماٍع

اصة ٖبضوف ؾلؿلت التربُت اإلاضهُت: خ٣ىقي: في اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل   َع

 ٖمغ ياحي ؾلؿلت التربُت اإلاضهُت: الخىمُت بٗض ألاػماث 

 خؿام شخاصة ؾلؿلت التربُت اإلاضهُت: اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 

 

 مدمض ٚاػي الخضمغي  وحٗاهىا ٖلى البر: ٢غاءة في مٟهىم البر في ال٨خاب والؿىت 

 مدمض ٚاػي الخضمغي  و٦خب هللا ؤلاخؿان: ٢غاءة في مٟهىم ؤلاخؿان في ال٨خاب والؿىت 

 

 

  
ً
 وا٢خهاصا

ً
٤ُ ًىوـ اإلاهغي  ألاو٢اٝ ٣ٞها  ٞع

٤ُ ًىوـ اإلاهغي  في الؼ٧اةبدىر    ٞع

٤ُ ًىوـ اإلاهغي  اإلادهى٫ في ٖلىم الؼ٧اة   ٞع

 

 

 



 

ت الٗلُا في الضٖىة ؤلاؾالمُت   صاع ا٢غؤ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘  مدمض ػهجحر ال٣ُم الخًاٍع

 
اجه ألاؾاؾُت في اإلاىاز٤ُ الضولُت  خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

 الٗغبُتوبٌٗ الضؾاجحر 
ضي  مغ٦ؼ الخ٨ٟحر الخغ الُائي، الضٍع

 
الخبُٗت بق٩الُت الؿُاصة اإلاى٣ىنت والخىمُت اإلاٗا٢ت: 

 صعاؾت ؤ٣ُٞت
 خؿً ببغاَُم ؤخمض

صاع ٦ىٗان للضعاؾاث واليكغ والخضماث 

المُت  ؤلٖا

ت ؤلاؾالمُت وصوعَا في الخ٩اٞل الاظخماعي   صاع النهًت مدحى الضًً الٗىٍغ الجمُٗاث الخحًر

جي مً زالزُت الٟؿاص بلى ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاضوي   صاع ظٟغا للضعاؾاث واليكغ  َُب جحًز

 صاع نٟداث للضعاؾاث واليكغ هاْم–اإلادمضاوي  م٣اعباث في الضًم٣غاَُت واإلاجخم٘ اإلاضوي 

ت الازخالٝ  م الجباعي اإلاجخم٘ اإلاضوي ٍَى  الىاًا للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘  ظاص ٖبضال٨ٍغ

ت: صعاؾاث مٗانغة  ض عؤؾمالُت الضولت الاخخ٩اٍع ً للخإل٠ُ والترظمت واليكغ ٖضهان ٖىٍّ  صاع الخ٩ٍى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ببغاَُم بىحكِل زُاب الٗضالت في ٦خب آلاصاب الؿلُاهُت 

ت   ببغاَُم الِٗؿىي  الٗضالت الاظخماُٖت والىماطط الخىمٍى

ت واإلاماعؾت   ما٩ًل بصواعصػ اإلاجخم٘ اإلاضوي: الىٍٓغ

 ٖؼمي بكاعة اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 ُٚىعٙ ؾىعوؿً الضًم٣غاَُت والخدى٫ الضًم٣غاَي: الؿحروعاث واإلاإمى٫ في ٖالم مخٛحر 

 مدمض ٖشمان مدمىص اللُبرالي الؿُاسخي اإلاٗانغ: بدض في همىطط عولؼالٗضالت الاظخماُٖت الضؾخىعٍت في ال٨ٟغ  

 ً ٪ َىبؼباوم ؤػمىت مخهضٖت: الش٣اٞت واإلاجخم٘ في ال٣غن الٗكٍغ  بٍع

 قمـ الضًً ال٨ُالوي م٨ٟغون ٖغب مٗانغون: ٢غاءة في ججغبت بىاء الضولت وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

 ولُض الٟاعؽ الخهاعخمو: الخهاع الُٗٓم: جىز٤ُ ؾب٘ مئت ًىم مً  

مان اججاَاث مٗانغ ة في ٞلؿٟت الٗضالت: ظىن عولؼ همىطًظا   نمىئُل ٍٞغ

غ الجمىسخي الاٞتراضخي والشىعة: م٩اهت الاهترهذ في وكإة مجخم٘ مضوي ٖغبي   ظَى

اٍ   ماعي صالي الٞغ

 مدمىص مغاص الىمى الؿ٩اوي ومخُلباث الخىمُت في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي 

ت مالٟحن الىمى الا٢خهاصي والخىمُت اإلاؿخضامت في الضو٫ الٗغبُت: ألابٗاص الؿُاؾُت والاظخماُٖت   مجمٖى

ت مالٟحن الىمى الا٢خهاصي والخىمُت اإلاؿخضامت في الضو٫ الٗغبُت: ألابٗاص الا٢خهاصًت   مجمٖى

 ظما٫ ٦ما٫ مدمىص الخبز في مهغ الٗشماهُت 

ت جُب٣ُُتمى٤ُ الًبابُت والٗلىم    قهحرة قٝغ ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت: م٣اعبت هٍٓغ

ت مالٟحن ما الٗضالت ؟ مٗالجاث في الؿُا١ الٗغبي   مجمٖى

 اإلاىٓمت الٗغبُت إلا٩اٞدت الٟؿاص صوع ال٣ُإ الخام في مؿاع الخىمُت اإلاؿخضامت وجغقُض الخ٨م في ألا٢ُاع الٗغبُت 

 

 

ش الؿغي للضًم٣غاَُت   الخاٍع
ؾدًُٟ  –بىجامحن ِٖسخى زان 

ل  ؾخى٧ٍى

اما الش٣ت: الًٟائل الاظخماُٖت وصوعَا في زل٤ الغزاء الا٢خهاصي   ٞغاوؿِـ ٞى٧ٍى

 ما٩ًل عوؽ ه٣مت الىِٟ: ٠ُ٦ جازغ الثروة الىُُٟت ٖلى همى ألامم؟ 
 



 

 

٤ الخُاة ؤلاؾالمُتمك٨الث    مدمض الٛؼالي في ٍَغ

ل الخغمان والخسل٠ في خُاة اإلاؿلمحن   هبُل نبخي الٍُى

 ٖبضالخ٤ الك٨حري  الخىمُت الا٢خهاصًت في اإلاىهج ؤلاؾالمي 

 مدمىص مدمض ؾٟغ صعاؾت في البىاء الخًاعي: مدىت اإلاؿلم م٘ خًاعة ٖهٍغ 

ت الؿُاؾُت ؤلاؾالمُت في خ٣ى١   ُت: صعاؾت م٣اعهتالىٍٓغ  ؾامي الى٦ُل –مدمض مٟتي  ؤلاوؿان الكٖغ

ت في يىء ؾىت هللا في الخل٤   ؤخمض ٦ىٗان ؤػمخىا الخًاٍع

 مىهىع ػوٍض اإلاُحري  الهُاٚت ؤلاؾالمُت لٗلم الاظخمإ: الضواعي وؤلام٩ان 

ت والخُب٤ُ   ًىؾ٠ ببغاَُم ًىؾ٠ اهٟا١ الٟٗى في ؤلاؾالم: بحن الىٍٓغ

خي )ظؼؤًً(٢ُم    ؤ٦غم يُاء الٗمغي  اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي مً مىٓىع جاٍع

ؼ مباع٥ اإلاىهج الىبىي والخُٛحر الخًاعي   ىر ٖبضالٍٗؼ  بٚغ

مىم الىاؽ   ؤخمض ٖباصي ؤلاؾالم َو

اث ابً زلضون    ٖبضالخلُم ٖىَـ الخإنُل ؤلاؾالمي لىٍٓغ

ُت   ظاصالخؿُجي ؾلُمان  وز٣ُت ماجمغ الؿ٩ان والخىمُت: عئٍت قٖغ

ماعة اإلاضن ؤلاؾالمُت   زالض مدمض ٖؼب جسُُِ ٖو

 ٖبضال٣اصع الُغابلسخي ؤيىاء ٖلى مك٩لت الٛظاء باإلاى٣ُت الٗغبُت ؤلاؾالمُت 

ٗذ الؿُض الٗىضخي ٖالم بؾالمي بال ٣ٞغ   ٞع

ُت وصوعَا في جغقُض الٗمل ؤلاؾالمي   مدمض ؤبى الٟخذ البُاهىوي ال٣ىاٖض الكٖغ

ٗتخ٣ى١ ؤلاوؿان: مدىع   ت مً الباخشحن م٣انض الكَغ  مجمٖى

ٗت وال٣اهىن    مىحر خمُض البُاحي خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الكَغ

 خؿً الهىضاوي  الخٗلُم وبق٩الُت الخىمُت 

 ٖبضالباقي ٖبضال٨بحر بخُاء الٟغوى ال٨ٟائُت ؾبُل جىمُت اإلاجخم٘ 

 ؤخمض ٢ائض الكُٗبي وز٣ُت اإلاضًىت: اإلاًمىن والضّللت 

 ٌؿغي مدمض ؤعقض في يىء الخضًض خ٣ى١ ؤلاوؿان 

اًت الصخُت   ؤخمض ٖىٝ ٖبضالغخمً ؤو٢اٝ الٖغ

ا   ؾامغ بابغوف ؤخمضي اهدكاع ؤلاؾالم في ٧ىؾٞى



 

 ؤمحن وٗمان الهالحي مً وؾائل ال٣غآن في بنالح اإلاجخم٘ 

 ٖبضهللا ببغاَُم ال٨ُالوي بصاعة ألاػمت: م٣اعبت الترار وآلازغ 

 ؤؾامت ٖبضاإلاجُض الٗاوي لخد٤ُ٣ الخىمُتبخُاء صوع الى٠٢  

 ٖبضهللا هانغ الؿضخان آلازاع الاظخماُٖت للخىؾ٘ الٗمغاوي: اإلاضًىت الخلُجُت ؤهمىطًظا 

ت وجُب٣ُاتها في ال٣ٟه ؤلاؾالمي   مدمض مدمىص الجما٫ الخٍغ

ت: هدى بوؿاهُت ظضًضة   مدمض الخُُب ٢ُم ؤلاؾالم الخًاٍع

تؤصخاب الاخخُاظاث    مدمض مغاح الخانت: عئٍت جىمٍى

 بكحر اإلاؿاعي  لٛت الخُاب الضٖىي  

 ؾامي الخؼهضاع في اإلاىٓىع الخًاعي: اإلاىٓماث الضولُت عئٍت جإنُلُت 

ت: صعاؾت م٣اعهت   ٖبضهللا مدمض ألامحن الغئٍت ؤلاؾالمُت واإلاؿإلت الخًاٍع

ت لهجغة ال٨ٟاءاث  ت مً الباخشحن اإلاُُٗاث الخًاٍع  مجمٖى

ش واإلاؿخ٣بل   مدمض صاوص ؾماٍع مؿلمى جاًلىض: الخاٍع

ت   ٖبضالىلي مدمض ًىؾ٠ يىابِ الخٟاٖل الخًاعي: وؾائله وآزاٍع التربٍى

 خىان ٢غ٢ىحي ٖى٠ اإلاغؤة في اإلاجا٫ ألاؾغي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بى٫ ٧ىلُحر الهجغة: ٠ُ٦ جازغ ٖلى ٖاإلاىا 

: زغاٞت الىضعة   ٞغاوؿِـ مىع ّلًُه نىاٖت الجٕى

ش الٗضالت    صًُٟض ظىوؿخىن  مسخهغ جاٍع

 ؤعوؿذ ٞىل٠ نىضو١ الى٣ض الضولي: ٢ىة ٖٓمى في الؿاخت الٗاإلاُت 

ش ٨ٞغة زُغة   ماع٥ بلُض الخ٣ك٠: جاٍع

ش ألاػمت الخغ٦تمكغوٕ الضًمى٢غاَُت:   بر الخاٍع  صًُٟض ٍٚغ

 حكاعلؼ آع. بُتز ٨ٞغة خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ت الاظخماُٖت مً باعؾىهؼ بلى َاًغماؽ  ب الىٍٓغ  بًان ٦ٍغ

اَُت  خضاء ٖلى الضًم٣غاَُت والٞغ  َاوـ بُتر ماعجً وآزغون ٞش الٗىإلات: الٖا

 ٞىعؾذ ؤٞهُلض اإلاجخم٘ اإلاى٣ؿم ٖلى هٟؿها٢خهاص ٌٛض١ ٣ًٞغا: الخدى٫ مً صولت الخ٩اٞل الاظخماعي بلى  

 ؾدًُٟ بي ظى٨ُجز مىٓىع ظضًض لل٣ٟغ والخٟاوث 

ً الٗغبي   مدمض الؿُض ٖبضالؿالم ألامً الٛظائي للَى

 خؿً هاٞٗت 1945ألامم اإلاخدضة في هه٠ ٢غن: صعاؾت في جُىع الخىُٓم الضولي مىظ  

ت في ٖلم الاظخمإ   ٖبضاإلاُٗيٖبضالباؾِ  اججاَاث هٍٓغ

 ُٞلُب ُُٖت ؤمغاى ال٣ٟغ: اإلاك٨الث الصخُت في الٗالم الشالض 

 مدمض ٖماعة ؤلاؾالم وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

ً الٗغبي   مدمض ٖلي الٟغا مك٩لت بهخاط الٛظاء في الَى

 مجُض مؿٗىص الخسُُِ للخ٣ضم الا٢خهاصي والاظخماعي 

 
غة الٗغبُت البحرو٢غاَُت الىُُٟت ومًٗلت الخىمُت: مضزل بلى  صعاؾت بصاعة الخىمُت في صو٫ الجٍؼ

 اإلاىخجت للىِٟ
 ؤؾامت ٖبضالغخمً

ً الٗغبي والضو٫ الىامُت   ؤؾامي الخىلي البِئت و٢ًاًا الخىمُت والخهيُ٘: صعاؾاث خى٫ الىا٢٘ البُئي في الَى

 ؤخمض بؾالم الخلىر مك٩لت الٗهغ 

 مدمض جى٤ُٞ ناص١ وآٞا١ اإلاؿخ٣بلالخىمُت في صو٫ مجلـ الخٗاون: صعوؽ الؿبُٗىاث  

جي –عقُض الخمض  البِئت ومك٨التها   مدمض نباٍع

 ظا٥ لىب الٗالم الشالض وجدضًاث الب٣اء 

 ٖبضالهاصي الىجاع ؤلاؾالم والا٢خهاص: صعاؾت في اإلاىٓىع ؤلاؾالمي ألبغػ ال٣ًاًا الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاٗانغة 



 

 بُتر ٞاعب بىى ؤلاوؿان 

 مدمىص ٖبضالًُٟل واإلاك٨الث اإلاٗانغة للخىمُت الٗغبُت الىِٟ 

 ً  ظحروم ٦ُٛان الش٣اٞاث الشالر: الٗلىم الُبُُٗت والاظخماُٖت وؤلاوؿاهُاث في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 بى٫ ٧ىلُحر الهجغة: ٠ُ٦ جازغ في ٖاإلاىا؟ 

 

 

اًت   اب مدمض الٟٓحري  الاظخماُٖت ومؿخ٣بل صوع الى٠٢ في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجيالٖغ  ٖبضالَى

 
اإلاجخم٘ اإلاضوي في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة: صعاؾت في وا٢٘ ومؿخ٣بل الجمُٗاث طاث الىٟ٘ 

 الٗام
٤ُ ببغاَُم  خؿىحن جٞى

ما٫ في    قٍغ٠ مدمض ٖىى مهغ: صعاؾت مُضاهُتالضوع الاظخماعي واإلاؿاولُت الاظخماُٖت لغظا٫ ألٖا

 ظال٫ الضًً الٛؼاوي  الٗمل الاظخماعي في اإلاجا٫ التربىي  

لم الاظخمإ الخضًض: صعاؾت م٣اعهت   ٞااص البٗلي ٖلم الٗمغان الخلضووي ٖو

 ظال٫ الضًً الٛؼاوي  صعاؾت ؾىؾُىلىظُت خى٫ ْاَغة الكُسىزت وصوع الخضمت الاظخماُٖت  

 هىعة الٟالح الاظخماعي في الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ: صولت ال٩ىٍذالخٛحر  

 ولُض اإلاىِـ الخؿبت ٖلى اإلاضن والٗمغان 

 بخؿان نضقي الٗمض الخبز في الخًاعة الٗغبُت وؤلاؾالمُت 

ذ   ٖبُض الٗخُبي مهاصع اإلاُاٍ وصوعَا في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في صولت ال٩ٍى

تيعؤي الكباب خى٫    َُٟاء ال٨ىضعي  ؤَمُت ٖمل الازهائي الاظخماعي في اإلاجخم٘ ال٩ٍى

 ً  مدمىص ؾُض ؤخمض الخحر الٗام في ٞلؿٟت جىماؽ َل ظٍغ

 ؤخمض خؿحن خؿً صوع الخ٨ىىلىظُا الخضًشت في زضمت اإلاؿىحن: اإلابرعاث، الكغوٍ، الخدضًاث 

 نٟاء شخاجت الٗالي واٖخماصٍ في اإلاجخم٘ اإلاهغي عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي وبؾهاماجه في يمان ظىصة الخٗلُم  

 
ت:  ت مهٍغ الٗىامل اإلاازغة ٖلى عئي ال٣ائمحن ببرامج الخُٕى وؤوكُخه واإلاؿخُٟضًً منها في ٢ٍغ

 صعاؾت بهشىلىظُت
 مهضي مدمض ال٣هام

 

الم وؾائل صوع  : الٗغبُت البلضان في بها والنهىى اإلاؿخضامت الخىمُت زُِ صٖم في والاجها٫ ؤلٖا

 مً ُٖىت ٖلى بالخُب٤ُ اإلاؿخضامت الخىمُت مك٨الث مٗالجت في الصخاٞت صوع  خى٫  صعاؾت

  2007 – 2005 مً الٟترة في الُىمُت الٗغبُت الصخ٠

 مجضي مدمض ٖبضالجىاص

 
الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان لضي الكباب: صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً َالب ظامٗت  الىعي باإٖل

ت  الاؾ٨ىضٍع
 ؤخمض ٖبضٍ َاوي زمِـ

ُاهُا واإلاؿاٖضاث الخٗلُمُت ال٩ىٍدُت إلماعاث الؿاخل اإلاخهالر   مدمض ٖبضهللا الهاظغي  بٍغ



 

 
ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بحن اإلااضخي والخايغ: صعاؾت ؾىؾُىلىظُت في ٦ُُٟت بٖاصة حك٨ُل عؤؽ 

 اإلاا٫ الاظخماعي
 نالر ؾلُمان ُٖبض الُٗٓم

 
المُت البِئت ٖال٢ت  ٖلى مُضاهُت صعاؾت الاوؿان خ٣ى١  هدى باججاَاجه الٗغبي باّلجها٫ لل٣ائم ؤلٖا

 مسخلٟت بٖالمُت بِىاث زالر مً ُٖىت
اعي  ٖبضهللا مدمض الٞغ

 وّلء البدحري  الخدى٫ الضًمى٢غاَي في ال٩ىٍذ: ألاؾباب والىخائج 

 

 

ا؟ إلااطا لم جخدى٫ ؤٚلب البلضان   ؤخمض ال٩ىاػ الىامُت بلى بلضان مخ٣ضمت جىمىًٍ

ت لضو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي   ؤخمض ال٩ىاػ ج٣ُُم الخجغبت الخىمٍى

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي الضًمى٢غاَُت والخىمُت في الضو٫ الٗغبُت 

اى بً ظلُلي اإلاغؤة والخىمُت في الضو٫ الٗغبُت: خالت اإلاغؤة ال٩ىٍدُت   ٍع

ً الٗغبيو٢ائ٘ وؤ٩ٞاع   ت مً اإلاالٟحن في الخسُُِ والخىمُت في الَى  مجمٖى

ت مً اإلاالٟحن ال٣ُإ الخام في الخىمُت: ج٣ُُم واؾدكغاٝ   مجمٖى

ت مً اإلاالٟحن اإلاغؤة والكباب في الخىمُت الٗغبُت   مجمٖى

ت مً اإلاالٟحن الخىظهاث الخضًشت في جمىٍل الخىمُت    مجمٖى

ُٟتالهجغة الضازلُت والخىمُت   ت مً اإلاالٟحن الٍغ  مجمٖى

ً الٗغبي  ت مً اإلاالٟحن الؿُاؾاث الخصخُدُت والخىمُت في الَى  مجمٖى

غ الخىمُت الٗغبُت ألاو٫    - ج٣ٍغ

غ الخىمُت الٗغبُت الشاوي   - ج٣ٍغ

 مدمض وصٌ٘ مٟهىم الخىمُت 

 مدمض وصٌ٘ ماقغاث الخىمُت 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي ال٣ٟغ 

 ٖماص ؤلامام اإلااؾؿاث والخىمُت 

 بل٣اؾم الٗباؽ والىامُت الٗغبُت الضو٫  ٖلى الا٢خهاصًت ألاػمت جبٗاث 

اى بً ظلُلي جم٨حن اإلاغؤة مً ؤظل الخىمُت   ٍع

 خؿحن ألاؾغط اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث 

 ببغاَُم ؤوهىع  والخىمُت اإلاا٫ ؤؾىا١ جُىع  



 

٘ الهٛحرة   خؿان زًغ جىمُت اإلاكاَع

لي في الخىمُتصوع ال٣ُإ    ولُض ٖبض مىّلٍ الخمٍى

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي الىمى الا٢خهاصي اإلادابي لل٣ٟغاء 

 بل٣اؾم الٗباؽ اإلاؿاٖضاث الخاعظُت مً ؤظل الخىمُت 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي الخُىعاث الخضًشت في ال٨ٟغ الا٢خهاصي الخىمىي  

ت واإلااقغاث ألابٗاص اإلاغؤة جم٨حن  اى بً ظلُلي الخىمٍى  ٍع

ت   ؤخمض ال٩ىاػ الؿُاؾاث الخىمٍى

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي ماقغاث ٢ُاؽ ٖضم الٗضالت في جىػَ٘ ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي 

اى بً ظلُلي خؿاب ٞجىة ألاَضاٝ ؤلاهمائُت لؤللُٟت   ٍع

 ؤخمض ال٩ىاػ اإلاداؾبت ال٣ىمُت الخًغاء 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي هىُٖت اإلااؾؿاث وألاصاء الخىمىي  

ت    ؤخمض ال٩ىاػ الخؿاباث الاظخماُٖت وبٌٗ الاؾخسضاماثمهٟٞى

 - الىمى الكامل 

 - اإلاساَغ الاظخماُٖت 

 - الخىمُت في ال٣ُإ الؼعاعي وألامً الٛظائي الٗغبي 

 بال٫ خمىعي قغا٦ت ال٣ُاٖحن الٗام والخام ٦مُلب جىمىي  

 
غ مىهجُت  الا٢خهاصًت اإلااقغاث بٌٗ خؿب الضو٫  جهي٠ُ في الضولُت اإلااؾؿاث ج٣اٍع

 واإلابالٛت الىا٢ُٗت بحن: والاظخماُٖت
غ  مدمض ؤمحن لٖؼ

 ولُض ٖبض مىّلٍ الخسُُِ الاؾتراجُجي للخىمُت 

 ولُض ٖبض مىّلٍ ؾُاؾاث الٗضالت الاظخماُٖت 

 خؿحن الُالٞدت الخسُُِ والخىمُت في الضو٫ الٗغبُت 

 مىّلٍولُض ٖبض  الؿُاؾاث اإلاالُت اإلادابُت لل٣ٟغ 

 ولُض ٖبض مىّلٍ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت ومؿاَمت ال٣ُإ الخام في الخىمُت 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي الا٢خهاص الؿُاسخي لٗضم اإلاؿاواة في الضو٫ الٗغبُت 

 
جإزحر ؾُاؾاث التروٍج لالؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ ٖلى ٢ضعة الضو٫ الٗغبُت في ظظب َظٍ 

تالاؾدشماعاث لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها   الخىمٍى
 مجى بؿِؿى

 ؤخمض ال٩ىاػ مإػ١ الخىمُت بحن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والٗىامل الخاعظُت 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي الخىمُت وجم٨حن اإلاغؤة في الضو٫ الٗغبُت 



 

 اججاَاث جىػَ٘ ؤلاهٟا١ في الضو٫ الٗغبُت 
اى بً  –ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي  ٍع

 ظلُلي

 ؤخمض ال٩ىاػ الخىمُت ؟َل ؤياٖذ البلضان الٗغبُت ٞغم  

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي َل جازغ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت ٖلى مٗضّلث همى الضو٫ الىامُت 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي ؤَضاٝ الخىمُت الضولُت ونُاٚت الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في الضو٫ الٗغبُت 

 ٖلي ٖبضال٣اصع ٖلي الضو٫ الٗغبُت ج٣ُُم ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث ؤلا٢ال٫ مً ال٣ٟغ في ُٖىت 

 ؾلُمان قٗبان ال٣ضسخي ال٨ٟاءة الخىػَُٗت لكب٩اث الخ٩اٞل الاظخماعي في الا٢خهاص الٗغبي 

 هجاة الىِل الُا٢ت والبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت: آٞا١ ومؿخجضاث 

 ظمُل َاَغ الىِٟ والخىمُت اإلاؿخضًمت في ألا٢ُاع الٗغبُت: الٟغم والخدضًاث 

 ببغاَُم الِٗؿىي  همىطط الخىمُت اإلاؿخ٣لت البضًل لخىا٤ٞ واقىُىن وبم٩اهُت جُب٣ُه في ػمً الٗىإلات 

اتها  ت مً اإلاالٟحن مسر وج٣ُُم في ماقغاث الخىمُت وهٍٓغ  مجمٖى

 ؤخمض ال٩ىاػ )مدغع( ؤػمت اإلاُاٍ في الىًَ الٗغبي 

ً الٗغبي   مىار الاؾدشماع ومإػ١ الخىمُت في الَى
مىضخي  –مإمىن ببغاَُم 

 الخمىص

 ٖلي ههاع الخٟاٖالث البُئُت الا٢خهاصًت وجسُُِ الخىمُت في ألا٢ُاع الٗغبُت 

 ياعي العجمي ألابٗاص البُئُت للخىمُت 

ا  ًُ غب ا ٖو ًُ  جدضًاث الخىمُت زلُج
ٖبضالل٠ُُ  –ظاؾم الؿٗضون 

 الخمض

غ الا٢خهاص وصوع الضولت في جد٤ُ٣ الخىمُت في   ً الٗغبيجدٍغ  ببغاَُم الِٗؿىي  الَى

ت مً اإلاالٟحن خاظت ؤلاوؿان الٗغبي للٛظاء والصخت وعٖاًت الُٟىلت   مجمٖى

ً الٗغبي   عمؼي ػ٧ي )مدغع( الؿُاؾاث الخصخُدُت والخىمُت في الَى

ت مً اإلاالٟحن هضوة الخىمُت بحن الخسُُِ والخىُٟظ في الىًَ الٗغبي   مجمٖى

 مجُض مؿٗىص )مدغع( الخسُُِ للخىمُت في ألا٢ُاع الٗغبُتصوع الخٗاوهُاث في  

 خاجم مدمض الخاط خاظت ؤلاوؿان الٗغبي للى٣ل والاجهاّلث 

ً الٗغبي  ت مً اإلاالٟحن الخٗلُم والش٣اٞت ٦داظاث ؤؾاؾُت في الَى  مجمٖى

 مدمض عجالن –مُالص خىا  خاظت ؤلاوؿان الٗغبي لئلؾ٩ان وال٨ؿاء 

ل   غ جمٍى  ؤخمض ال٩ىاػ الخىمُتجٍُى

 

 



 

 صاع طاث الؿالؾل ٞااص الٗمغ بصاعة ماؾؿت الؼ٧اة في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة 

 قغ٦ت الغبُٗان لليكغ والخىػَ٘  ٖبضهللا ٞهض الىِٟسخي الٗمل اليؿائي في الخلُج: الىا٢٘ واإلاغججى 

 - ؾٗض الخجي الجمُٗاث اليؿائُت الاظخماُٖت 

 
ت الٗغبُت وبىا٦حر النهًت الخضًشت في  الجمُٗت الخحًر

 م1913 –ٌ 1331ال٩ىٍذ 
 مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ال٩ىٍدُت بضع هانغ اإلاُحري 

اسي  ؼ ؾٗىص الٗىٍض ٖبضالغخمً الؿمُِ: ؤؾُىعة الٗمل ؤلٚا  م٨خبت آٞا١ ٖبضالٍٗؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ببغاَُم الِٗؿىي  الٛاث وؤزىاتها: الىٓام الجضًض للخجاعة الٗاإلاُت ومؿخ٣بل الخىمُت الٗغبُت 

 ببغاَُم الِٗؿىي  همىطط الخىمُت اإلاؿخ٣لت 

 ؤخمض اإلاىنللي ظضلُت الكىعي والضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي 

ً الٗغبيمؿخ٣بل    ؤخمض قا٦غ الهبُخي اإلاجخم٘ اإلاضوي في الَى

 ؤخمض مىهىع  ٖضالت الخىػَ٘ والخىمُت الا٢خهاصًت: عئٍت بؾالمُت م٣اعهت 

ت  ت: خالت ٖلم الاظخمإ في الجامٗاث اإلاهٍغ  ؤخمض مىسخى بضوي  ألابٗاص الاظخماُٖت إلهخاط وا٦دؿاب اإلاٗٞغ

  ً  ؤؾامت ٖبضالغخمً الٗغبي والىٓام الٗالمي الجضًضجىمُت الخسل٠ وبصاعة الخىمُت في الَى

 ؤؾامت ٖبضالغخمً اإلاش٣ٟىن والبدض ًٖ مؿاع: صوع اإلاش٣ٟحن في ؤ٢ُاع الخلُج الٗغبُت في الخىمُت 

 ؤمحر مىسخى خ٣ى١ ؤلاوؿان: مضزل بلى وعي خ٣ىقي 

ً ومىاو٘ الخم٨حن  ت اإلاؿخضامت: مىاب٘ الخ٩ٍى  البؿخاويباؾل  ظضلُت ههج الخىمُت البكٍغ

ً الٗغبي  غ: ببغاَُم البُىمي ٚاهم هٓام الى٠٢ واإلاجخم٘ اإلاضوي في الَى  جدٍغ

ت الخم٨حن  ً: ؤولٍى غ: بهجذ ٢غوي الخىمُت ؤلاوؿاهُت في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ  جدٍغ

 جغ٧ي الغقُض اؾتراجُجُاث الخىمُت الؼعاُٖت: الخجغبت الؼعاُٖت 

ىاي    ظال٫ ؤمحن الٗىإلات والخىمُت: مً خملت هابلُىن بلى ظىلت ألاوعٚو

ً الٗغبي   خؿحن ظمُل خ٣ى١ ؤلاوؿان في الَى

 خل٣ت ه٣اقُت الخصخهت وجدضًاث الخىمُت اإلاؿخضامت في ألا٢ُاع الٗغبُت 

 خماٍ هللا ولض الؿالم اإلاجخم٘ ألاَلي اإلاىعٍخاوي: مضن ال٣ىاٞل 

غة الٗغبُت مً مىٓىع مسخل٠اإلاجخم٘ والضولت في    زلضون الى٣ُب الخلُج والجٍؼ

ٗت الجاصعجي صوع اإلاٗماع في خًاعة ؤلاوؿان   ٞع

 ؾالم الىجٟي ألامً الٛظائي الٗغبي: م٣اعباث بلى نىاٖت الجٕى 

ً الٗغبي   ؤخمض ٞخخي –ؾالم الىجٟي  الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت وال٣ٟغ: م٘ بقاعة زانت بلى الَى

 ؾٗض الضًً ببغاَُم وآزغون الخىمُت الٗغبُت 

 ؾٗض خؿحن ٞخذ هللا الخىمُت اإلاؿخ٣لت: اإلاخُلباث والاؾتراجُجُاث والىخائج: صعاؾت م٣اعهت في ؤ٢ُاع مسخلٟت 

 ؾلمى زًغاء الجُىسخي خ٣ى١ ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الٗغبي: صعاؾاث في الىهىم 

 وػاننالح  جىمُت الؼعاٖت الٗغبُت: الىا٢٘ واإلام٨ً 

ً الٗغبي   ٖبضالغػا١ الٟاعؽ ال٣ٟغ وجىػَ٘ الضزل في الَى

 
ا الا٢خهاصًت  الخ٩ىمت وال٣ٟغاء والاهٟا١ الٗام: صعاؾت لٓاَغة عجؼ اإلاىاػهت وآزاَع

 والاظخماُٖت في البلضان الٗغبُت
 ٖبضالغػا١ الٟاعؽ

ً الٗغبي   ٖبضالغػا١ الٟاعؽ َضع الُا٢ت: الخىمُت ومًٗلت الُا٢ت في الَى



 

 ٖؼمي بكاعة اإلاجخم٘ اإلاضوي: صعاؾت ه٣ضًت م٘ بقاعة للمجخم٘ اإلاضوي الٗغبي 

 
 الكٗبُت ألاخُاء لبٌٗ اظخماُٖت صعاؾت الضازلُت بالهجغة واعجباَه الخًغي  ال٣ٟغ

اى مضًىت في الضازلُت  الٍغ
ؼة الىُٗم  ٍٖؼ

ت   ٖلي بى ٖىا٢ت الكباب ومك٨الجه الاظخماُٖت في اإلاضن الخًٍغ

 
اؾتراجُجُت بضًلت للخىمُت الكاملت: اإلاالمذ الٗامت ّلؾتراجُجُت الخىمُت في بَاع اجداص هدى 

 ؤ٢ُاع مجلـ الخٗاون وج٩املها م٘ ب٣ُت ألا٢ُاع الٗغبُت
 ٖلي زلُٟت ال٩ىاعي 

 
جىمُت للًُإ ؤم يُإ لٟغم الخىمُت: مدهلت الخٛحراث اإلاهاخبت للىِٟ في بلضان 

 مجلـ الخٗاون 
 ال٩ىاعي ٖلي زلُٟت 

ُت الضؾخىعٍت   ٚؿان ؾالمت هدى ٣ٖض اظخماعي ٖغبي ظضًض: بدض في الكٖغ

 ٚؿان ؾالمت اإلاجخم٘ والضولت في اإلاكغ١ الٗغبي 

ت   ُٚضاء ٧اجبي الخغاط مىظ الٟخذ ؤلاؾالمي ختى ؤواؾِ ال٣غن الشالض الهجغي: اإلاماعؾاث والىٍٓغ

 ٞخُدت لُدُم وألامً الضولُحنهدى بنالح مىٓمت ألامم اإلاخدضة لخٟٔ الؿلم  

 
الخٗاون ؤلاهمائي بحن ؤ٢ُاع مجلـ الخٗاون الخلُجي: اإلانهاط اإلا٣ترح وألاؾـ اإلاًمىهُت 

 والٗملُت
 ٞااص خمضي بؿِؿى

اب   جُم مىعَـ –٧اؾخىعي ؾحن  اإلاجخم٘ اإلاضوي والخغب ٖلى ؤلاَع

ت وال٣ٗلُت: مٟهىم بٖا٢ت ؤم بٖا٢ت   ا٢ت الخغ٦ُت والبهٍغ  ماَغ ازخُاع مٟهىم؟ؤلٖا

 
اإلاجخم٘ والضًم٣غاَُت والضولت في البلضان الٗغبُت: صعاؾت م٣اعهت إلق٩الُت اإلاجخم٘ اإلاضوي 

٠ اإلاضن  في يىء جغٍّ
 مترو٥ الٟالر

جي ؤبدض: اإلاغؤة الٗغبُت في مُضان البدىر الاظخماُٖت  ت مً الباخشاث في َو  مجمٖى

ت مً الباخشحن والخىمُتالا٢خهاصاث الٗغبُت وجىا٢ًاث الؿى١    مجمٖى

ت مً الباخشحن صعاؾاث في الخىمُت الٗغبُت: الىا٢٘ وآلاٞا١   مجمٖى

ت مً الباخشحن الخىمُت الٗغبُت: الىا٢٘ وعَان اإلاؿخ٣بل   مجمٖى

ت مً الباخشحن هدى ٖلم اظخمإ ٖغبي: ٖلم الاظخمإ واإلاك٨الث الٗغبُت الغاَىت   مجمٖى

ت مً الباخشحن الٗاإلاُت وؤلاؾالمُت والٗغبُتخ٣ى١ ؤلاوؿان: الغئي    مجمٖى

ت مً الباخشحن ألامم اإلاخدضة: يغوعاث ؤلانالح بٗض هه٠ ٢غن وظهت هٓغ ٖغبُت   مجمٖى

ً الٗغبي  ت مً الباخشحن الصخت الٗامت في الَى  مجمٖى

ً الٗغبي  ت مً الباخشحن مؿخ٣بل الٗلىم الاظخماُٖت في الَى  مجمٖى

ؼي  الاظخماُٖت الؿُمُىلىظُا   مدؿً بى ٍٖؼ

 مدمض ظىاص عيا نغإ الضولت وال٣بُلت في الخلُج الٗغبي: ؤػماث الخىمُت وجىمُت ألاػماث 

 مدمض ٖابض الجابغي  الضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

ً الٗغبي   مدمض ٖبضالكُٟ٘ ِٖسخى ال٣ٟغ وال٣ٟغاء في الَى

٨ُت ٖلى ألامم اإلاخدضة ومؿخ٣بل    مدمض ًىؾ٠ الخافي الهغإ الضولي: صعاؾت في ٞلؿٟت الؿُاؾتالهُمىت ألامٍغ



 

 مدمىص ألاقغم ا٢خهاصًاث اإلاُاٍ في الىًَ الٗغبي والٗالم 

 مدمىص ألاقغم الخىمُت الؼعاُٖت اإلاؿخضامت: الٗىامل الٟاٖلت 

 
ت : صعاؾت في زُِ الخىمُت الٗغبُت زُِ الخىمُت الٗغبُت واججاَاتها الخ٩املُت والخىاٍٞغ

 1980 – 1960اإلاٗانغة بػاء الخ٩امل الا٢خهاصي الٗغبُت 
 مدمىص الخمصخي

 مهُٟى ٦ما٫ َلبت (1992 – 1972به٣اط ٧ى٦بىا: الخدضًاث وآلاما٫ )خالت البِئت في الٗالم  

 
غ اإلاىٓمت الٗغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ًٖ خالت ً الٗغبي: ج٣ٍغ خ٣ى١  خ٣ى١ ؤلاوؿان في الَى

ً الٗغبي  ؤلاوؿان في الَى

 اإلاىٓمت

 الٗغبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

ً الٗغبي  ت الخىمُت اإلاؿخ٣لت في الَى  هضوة ٨ٍٞغ

ت الضًً في اإلاجخم٘ الٗغبي   هضوة ٨ٍٞغ

اَُت الاظخماُٖت  ت صولت الٞغ  هضوة ٨ٍٞغ

ً الٗغبي وصوعٍ في جد٤ُ٣ الضًم٣غاَُت  ت اإلاجخم٘ اإلاضوي في الَى  هضوة ٨ٍٞغ

 َجري عوبغث الشالض وآزغون ٢ىاٖض الىٓام الضًم٣غاَُت: ٢ىاٖض عوبغث الخىُٓمُت لالظخماٖاث 

 ولُم هجُب  مٟهىم الجغائم يض ؤلاوؿاهُت في ال٣اهىن الضولي 

ت مً الباخشحن ببؿدُمىلىظُا الٗلىم ؤلاوؿاهُت: في ال٨ٟغ الٗغبي وال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ   مجمٖى

 

 

ت مً الباخشحن الخدىّلث الؿُاؾُت وبق٩الُت الخىمُت   مجمٖى

 مدمض ٚغبي الخ٩امل الٗغبي بحن صواٞ٘ الخىمُت اإلاؿخضامت ويٛىٍ الٗىإلات 

ت مً الباخشحن اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗغبي في ْل الٗىإلات: مً ؤلا٢لُمُت بلى الٗاإلاُت   مجمٖى

ت: هٓغاث في صٖاوي بًجابُاث الاؾخٗماع    مدمض قٗبان نىان مًٗلت الخىمُت الاؾخٗماٍع

 عوبحر ٞاًل –ظان بُاع صوعان  ٖلم الاظخمإ اإلاٗانغ 

 

 

ش اإلاجخم٘ اإلاضوي  ؿىن  م٣الت في جاٍع  آصم ٞحٚر

 بمُل صوع ٧اًم اإلاجخمٗاث اإلاهىُت في ج٣ؿُم الٗمل الاظخماعي: مالخٓاث خى٫  

 ؤهخىوي ٚضهؼ ٖلم الاظخمإ 

 ظان ظا٥ عوؾى في ال٣ٗض الاظخماعي ؤو مباصئ ال٣اهىن الؿُاسخي 



 

ش الى٣ضي لل٨ٟغة   ظىن بَغهبٙر اإلاجخم٘ اإلاضوي: الخاٍع

 ظىن لى٥ في الخ٨م اإلاضوي 

 صهِـ ٧ىف مٟهىم الش٣اٞت في الٗلىم الاظخماُٖت 

ت الٗامت في ال٣ٗالهُت: الٗمل الاظخماعي والخـ اإلاكتر٥ؤبدار في   مىن بىصون  الىٍٓغ  ٍع

ام مماعؾت ٖلم الاظخمإ   ؾحرط بٚى

 ٧اع٫ بىّلهحي الخدى٫ ال٨بحر: ألانى٫ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت لؼمىىا اإلاٗانغ 

لخه في اإلاجخمٗاث ال٣ضًمت   ماعؾُل مىؽ بدض في الهبت: ق٩ل الخباص٫ ٖو

 ما٦ـ ُٞبر الا٢خهاص واإلاجخم٘الؿُاصة:  

ً: آٞا١ ا٢خهاصًت    ٦ُيض ب جاًلغ –ولُام َال٫  اظخماُٖت لٗالم مخٛحر –ا٢خهاص ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 

 

 
خي اإلآاَغ اإلاجاّلث  ت الهىضًت: ٢غاءة جدلُلُت ه٣ضًت في الخُىع الخاٍع ت الخجغبت النهًٍى الخٍُى

 اإلا٣ُٗاث
 وائل ؤبى خؿً –ؤًمً ًىؾ٠ 

 جغظمت: ؤبى ب٨غ با٢اصع خ٩اًت الخىمُت: خ٩اًاث خ٨مُت مً ظىىب قغ١ آؾُا ًٖ الخىمُت اإلاؿخضامت 

 عيهام زٟاجي ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي الٛغبُت )عؾل الؿالم( ٢غاءة في ألاصواع اإلادلُت والضولُت 

 ؾلمان بى وٗمان الىمىطط النهًىي  الخجغبت الُاباهُت: صعاؾت في ؤؾـ 

ل: صعاؾت في ؤبٗاص الىمىطط الخىمىي وصّلّلجه  ت في البراٍػ  نضٞت مدمض مدمىص الخجغبت النهًٍى

 َالب ال٨شحري  ؤلاق٩اّلث ال٣ٟهُت الٗكغ ؤمام مىخجاث الٗمل الخحري والٗمل اإلاهغفي 

ت   برالنهًت ألاإلااهُت ؤبٗاصَا وخُصُاتها: الخجغبت النهًٍى  ٖبضالجلُل ؤمُم ألاإلااهُت صعوؽ ٖو

خضا٫ ؤلاؾالمي  ت مً اإلاالٟحن بىاء قب٩اث الٖا  مجمٖى

ت التر٦ُت: ٠ُ٦ ٢اص خؼب الٗضالت والخىمُت جغ٦ُا بلى الخ٣ضم؟   مدمض ػاَض ظى٫  الخجغبت النهًٍى

ً الٗغبي: مضازل ٖملُت وعئي ه٣ضًت   َكام اإلا٩ي ؾاا٫ الخىمُت في الَى

 َُلحن عوػ اًبى خغ٦ت ٧ىلً: جدلُل ؾىؾُىلىجي لخغ٦ت مضهُت ظظوعَا ؤلاؾالم اإلاٗخض٫ 

 

 

 

 



 

 

ٗت   ظاؾغ ٖىصة الضولت اإلاضهُت: هدى ججاوػ الاؾدبضاص وجد٤ُ٣ م٣انض الكَغ

ا: اإلاىٓغون اإلاٗانغون  ًُ ا اظخماٖ
ً
 ظىث ؾ٩ىث زمؿىن ٖاإلا

م ؤلاوؿان  ً: ججاعب ألامم اإلاخ٣ضمت في ج٨ٍغ اًت الاظخماُٖت في ال٣غن الٗكٍغ ل –ظىن ص٨ًؿىن  صولت الٖغ  عوبغث قحًر

ا: اإلاىٓغون اإلااؾؿىن   ًُ ا اظخماٖ
ً
 ظىن ؾ٩ىث زمؿىن ٖاإلا

 ظىن ؾ٩ىث ٖلم الاظخمإ: اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت 

 اإلااظضزالض  الخهٝغ في اإلاا٫ الٗام: خضوص الؿلُت في خ٤ ألامت 

 ؾ٠ُ الضًً ٖبضالٟخاح الؼخ٠ ٚحر اإلا٣ضؽ: جإمُم الضولت للضًً 

ؼ الضولت واإلاجخم٘: ظضلُاث الخىخُض والاه٣ؿام في الاظخمإ الٗغبي اإلاٗانغ   ٖبضؤلاله بل٣ٍؼ

 ّلعي صاًمىهض عوح الضًم٣غاَُت: ال٨ٟاح مً ؤظل بىاء مجخمٗاث خغة 

 
ت: مً الخ٨م الغاقض بلى الخى٦مت الغقُضة بدض في ظضلُت ال٣ُم  الغقض الؿُاسخي وؤؾؿه اإلاُٗاٍع

 واإلااؾؿاث والؿُاؾاث
 لاي نافي

 
٣ه ؤلانالح: مضزل لخ٩ىًٍ َالب الٗلم في ٖهغ  في الاظخمإ الؿُاسخي والخىمُت والا٢خهاص ٞو

 الٗىإلات
ت مً اإلاالٟحن  مجمٖى

م الاخدؿاب اإلاضوي: صعاؾت في البىاء اإلا٣انضي لالخدؿاب   مدمض الٗبضال٨ٍغ

 مؿٟغ ال٣دُاوي الىعي الخًاعي: م٣اعباث م٣انضًت ل٣ٟه الٗمغان ؤلاؾالمي 

ٗت ؤلاؾالمُت في مىاحي الخُاة   مؿٟغ ال٣دُاوي الىعي اإلا٣انضي: ٢غاءة مٗانغة للٗمل بم٣انض الكَغ

 مؿٟغ ال٣دُاوي جغقُض الٗمل ؤلاؾالميؤزغ اإلاىهج ألانىلي في  

 هاصًا مهُٟى الٗضالت والضًم٣غاَُت: الخُٛحر الٗالمي مً مىٓىع ه٣ضي خًاعي بؾالمي 

 َبت عءٝو ٖؼث هدى ٖمغان ظضًض 

غ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت   وان٠ مىهىع  مؿإلت الالظئحن: ظَى

 

 

 ؤؾٗض السخمغاوي ججضًض مٟهىم الؼ٧اة 

ت يغوعة بوؿاهُت  ًت بؾالمُت والخٍغ  ؤؾٗض السخمغاوي الٗض٫ ٍٞغ

اعي مك٨الث ال٣ٟغ في الٗالم ؤلاؾالمي: ألاؾباب والخلى٫    خؿً مدمض الٞغ



 

 زحر الضًً ٖبضالغخمً خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم 

 الكُش ٚاهم ٚاهم ؤخ٩ام اإلاؿىحن في ؤلاؾالم 

ت مً الباخشحن الجالُاث ؤلاؾالمُت في ؤوعوبا   مجمٖى

 مدمض هبُل الُىٍل البِئت والخلىر 

 

 

ت  غ: جسُُِ ومخابٗت اإلاكغوٖاث والبرامج البدشُت والخىمٍى  مغ٦ؼ البدىر للخىمُت الضولُت الخ٣ُُم مً ؤظل الخٍُى

 وائل قضًض اإلااؾؿاث ٚحر الغبدُت مىٓىع ظضًض في بصاعة 

٘ الهٛحرة في م٩اٞدت ال٣ٟغ والبُالت في الٗالم الٗغبي  اص ؤبى الٟدم صوع اإلاكاَع  ٍػ

 ؾامي الهالخاث الى٠٢ بحن ألانالت واإلاٗانغة: صعاؾاث مخسههت في عنُض الٗمل الى٢ٟي اإلااؾسخي 

 ظما٫ مىهغ الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي في ٞترة ما بٗض الخغب الباعصة 

 عاقض الٛىىشخي الضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم 

 ظحن قاعب مً الض٦خاجىعٍت بلى الضًم٣غاَُت: بَاع جهىعي للخدغع  

 
الى٠٢ ؤو البدض ًٖ اإلاىاعص اإلاالُت ٧اؾتراجُجُت مً ؤظل البدض والخٗلُم الٗالي بال٣ُاٖحن الٗام 

 والخام
الىا   هخالي لٞى

 ؤماعجُا ؾً ٨ٞغة الٗضالت 

ان الخُاة    مدمض الٟاجذ ٖىى مجظوب 2010 – 1980ج٣اَ٘ الؿُاؾت في الٗىن ؤلاوؿاوي في الؿىصان: ٖملُت قٍغ

 ؤبى بال٫ ٖبضهللا الخامض زالزُت اإلاجخم٘ اإلاضوي: ًٖ ؾغ هجاح الٛغب وبزٟا٢ىا 

ت: ٢غاءة في ججاعب الضو٫ الٗغبُت   ت وبىاء مجخم٘ اإلاٗٞغ االخىمُت البكٍغ  ٖبضالخؿً الخؿُجي وبؾغائُل والهحن ومالحًز

 ً  هىػاص الهُتي ٢ًاًا الخىمُت في مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

 ؾىػان ًى٦ـ اإلاىاٞؿت والخىمُت 

ت في عؾم الؿُاؾاث الخ٩ىمُت  ض ٧اعصن حسخحر ألابدار الخىمٍى  ٍٞغ

ل: ال٣ىة الهاٖضة في   ت مً اإلاالٟحن ؤمحر٧ا الالجُيُتالبراٍػ  مجمٖى

ت مً ؤظل الخىمُت اإلاؿخضامت )ؤعبٗت ؤظؼاء(  ت الٗغبُت للمٗٞغ  ؤلبر صاٚغ اإلاىؾٖى

اء ؤ٦ثر زغاًء وال٣ٟغاء ؤ٦ثر ٣ًٞغا ؟   عوبغث بسخا١ مساَغ الٗىإلات: ٠ُ٦ ًهبذ ألازٍغ

 مجضي ؾُٗض ججغبت بى٪ ال٣ٟغاء 

ت مً  ُى ؤظل الخىمُت اإلاؿخضامت مضن اإلاؿخ٣بل: الؼعاٖت الخًٍغ  لى٥ ظُه اًه مٚى



 

اب    هبُل ؾلُمان خ٣ى١ ؤلاوؿان –الض٦خاجىعٍت  –الغواًت الٗغبُت واإلاجخم٘ اإلاضوي: ؤلاَع

ٜ باّلؾذ ؤًٞل صًم٣غاَُت ٌؿخُُ٘ اإلاا٫ قغاءَا   َٚغ

 
ىُت والاظخماُٖت في لبىان والٗالم الٗغبي ت والَى الىه٠ ألاو٫  الخغ٦ت اليؿائُت وبؾهاماتها التربٍى

ً  مً ال٣غن الٗكٍغ
 لُىضا مغجطخى الخؿُجي

 َُلحن ؽ. ؤؾخحن وؿاء هاٞظاث وؿاء بهحراث: صعاؾت ٖبر ألاظُا٫ لغائضاث الخُٛحر الاظخماعي 

 صًُٟض ظلىٞغ الخ٣ُُم الا٢خهاصي للبِئت: ٖلم الا٢خهاص إلاؿخ٣بل مؿخضام 

٣ُااإلاُاٍ ٦د٤ مً خ٣ى١ ؤلاوؿان في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫    آؾِذ ٥. بِؿىاؽ اٍٞغ

ضان خ٣ى١ ؤلاوؿان في ال٣ىاهحن اللبىاهُت والضولُت   هانغ ٍػ

خ٣اصًت لخ٣ى١ ؤلاوؿان: صعاؾت    ؤخمض مدمض مىسخى ب٨غ ألابٗاص الٖا

ؿغ بغهامج الخإَُل للؼواط: صعاؾت جدلُلُت    ُٚضاء الجَى

اًت الصخُت في صو٫ الخلُج والٗالم   ها٠ً ٖبضهللا بً صاًل ٦بؿىّلث هُُٟت: عخلت الٖغ

 
ً بلى ال٨شحر مً الًغع وال٣لُل  مؿاولُت الغظل ألابٌُ: إلااطا ٢اصث ظهىص الٛغب إلاؿاٖضة آلازٍغ

 مً اإلاىٟٗت ؟
 ولُام بٌؿترلي

لُام ث. ٞىإلاان ٣ٞغاء الٗالم   ٍو

 بىمضًً بىػٍض ٞلؿٟت الٗضالت في ٖهغ الٗىإلات 

 ٖبضالجباع ؤخمض ٖبضهللا مٗى٢اث الضًم٣غاَُت في الٗالم الشالض 

٨ُت في الٗال٢اث الضولُت   ههاع الغبُعي صوع الهُمىت ألامٍغ

 خؿً هاٞٗت بنالح ألامم اإلاخدضة في يىء اإلاؿحرة اإلاخٗثرة للخىُٓم الضولي 

 

 

 آن ٞلىعٍجي ال٣ىة الشالشت: اإلااؾؿاث الٗاإلاُت ٖبر الخضوص ال٣ىمُت 

 ؤمحن ناظى اإلاضوي في الٗالم ؤلاؾالمي: مىٓىعاث مٗانغة اإلاجخم٘ 

 ؾمحر الخىحر ال٣ٟغ والٟؿاص في الٗالم الٗغبي 

 عئ٠ُ زىعي خ٣ى١ ؤلاوؿان: مً ؤًً وبلى ؤًً اإلاهحر ؟ 

 نمىئُل َاهخٛخىن  الىٓام الؿُاسخي إلاجخمٗاث مٗانغة 

ؼ  الخىمُت الا٢خهاصًت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت   الضزُل ٖبضالٍٗؼ

٣ُا: اإلاغؤة في اإلاجا٫ الٗام  غ البى٪ الضولي الىٕى الاظخماعي والخىمُت في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ اٍٞغ  ج٣ٍغ



 

٣ُا: الخٟاٖل م٘ الٗالم  غ البى٪ الضولي الخجاعة والاؾدشماع والخىمُت في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ اٍٞغ  ج٣ٍغ

 
ؼ الخًمُيُت بصاعة خ٨م ؤًٞل ألظل الخىمُت في الكغ١ ألاوؾِ  ٣ُا: حٍٗؼ وقما٫ اٍٞغ

 واإلاؿاءلت
غ البى٪ الضولي  ج٣ٍغ

ه ٧ىهذ ؾبىهُٟل َل الغؤؾمالُت ؤزال٢ُت؟   ؤهضٍع

ت في الخلُج الٗغبي  ُّ  با٢غ ؾلمان الىجاع الضًم٣غاَُت الٗه

 

 

 ٢غمظىعط  الٟىضخى الا٢خهاصًت الٗاإلاُت الجضًضة: ظظوع بزٟا١ الخىمُت 

 مىحر ق٤ُٟ ؤم ٖىإلات بوؿاهُتجىمُت  

ت الٗغبُت  ت والخىمٍى  ظىعط ٢غم الخىمُت اإلا٣ٟىصة: صعاؾاث في ألاػمت الخًاٍع

ً الٗغبي   هاصع ٞغظاوي )مدغع( آٞا١ الخىمُت في الَى

 َال٫ البابا ٢ًاًا الخسل٠ والخىمُت في الٗالم الشالض: في اإلاىهج 

 ؾلمان عقُض ؾلمان البضًلتالٗلم والخ٨ىىلىظُا والخىمُت  

 
ه الخىمُت: صعاؾت اهخ٣اصًت لخدلُالث اإلاىٓماث الضولُت إل٢امت وؿ٤ ا٢خهاصي صولي  قغ٧اء في حكٍى

 ظضًض )خالت الُىهُضو(
 مهُٟى خؿً ٖلي

 ٖبضالٛجي ٖماص مىهجُت البدض في الٗلىم الاظخماُٖت: ؤلاق٩الُاث، الخ٣ىُاث، اإلا٣اعباث 

 ٖبضالٛجي ٖماص الٗلمي: ؤلاق٩الُاث، الخ٣ىُاث، اإلا٣اعباثٖلم الاظخمإ والبدض  

 بخؿان مدمض الخؿً ألاؾـ الٗلمُت إلاىاهج البدض الاظخماعي 

 

 

 ًىؾ٠ ال٣غياوي  ٣ٞه الؼ٧اة 

 ٖبضالؿالم الخغشخي ٣ٞه ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن في ال٨خاب والؿىت 

 ًىؾ٠ ال٣غياوي  ؤلاؾالم مك٩لت ال٣ٟغ و٠ُ٦ ٖالجها 

 

 

 



 

 

 مدمض ألاعهائوٍ و٠٢ اإلاغؤة في ٖالم ؤلاؾالم: م٣اعبت ظضًضة إلا٩اهت اإلاغؤة في اإلاجخم٘ 

 مدمض ألاعهائوٍ الى٠٢ في الٗالم ؤلاؾالمي ما بحن اإلااضخي والخايغ 

ٗمل به  ٌُ  ما٩ًل ط. ؾاهض٫ ؟ الٗضالت: ما الجضًغ ؤن 

 عوبغث مىػع  –ػولخان باعاوي  َل الضًم٣غاَُت ٢ابلت للخهضًغ ؟ 

 ماعزا هىؾباوم لِـ للغبذ: إلااطا جدخاط الضًم٣غاَُت بلى ؤلاوؿاهُاث 

 هىٞل الخاط ل٠ُُ ظض٫ الٗضالت الاظخماُٖت في ال٨ٟغ اللُبرالي: ظىن عولؼ في مىاظهت الخ٣لُض اإلاىٟعي 

ت مً اإلاالٟحن في ٖلم الاظخمإ وألاهثروبىلىظُا صعاؾاث مٗانغة   مجمٖى

 بغاًً جحرهغ ٖلم الاظخمإ وؤلاؾالم: صعاؾت ه٣ضًت ل٨ٟغ ما٦ـ ُٞبر 

 ظىن ماهضٞل وآزغون صعاؾاث في و٠٢ الى٣ىص: مٟهىم مٛاًغ للغبا في اإلاجخم٘ الٗشماوي 

 

 

اث واَخماماث٠ُ٦ ٨ًٟغ الؿٗىصًىن:    ؤولٍى
مهُٟى  –ؾامغ ؤبى عمان 

 الخباب

 اإلاجخم٘ اإلاضوي الؿٗىصي 
ؾٗض  –ممضوح الكُش 

 ال٣دُاوي

 

 

ت وؤو٢اٝ الخلٟاء الغاقضون    ٖبضهللا الدجُلي ألاو٢اٝ الىبٍى

 مدمض بً الخؿً الكِباوي الا٦دؿاب في الغػ١ اإلاؿخُاب 

 

 

 ٖلي ببغاَُم الىملت الٗمل الاظخماعي والخحري: الخىُٓم والخدضًاث واإلاىاظهت 

بل ال٣ٟهاء والخ٩ام   ؤبى بال٫ ٖبضهللا الخامض خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن ؤلاؾالم ٚو

بل ال٣ٟهاء والخ٩ام   ؤبى بال٫ ٖبضهللا الخامض خ٣ى١ اإلاتهم بحن ؤلاؾالم ٚو



 

 َُشم مىإ ؤلاؾالم وخ٣ى١ اإلاغؤة 

 ٖبضالخؿحن قٗبان ؤلاؾالم وخ٣ى١ ؤلاوؿان: اإلاكتر٥ ؤلاوؿاوي للش٣اٞاث والخًاعاث اإلاسخلٟت 

 ٧امل ال٣ُم مىاهج وؤؾالُب البدض الٗلمي في الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت 

 

 

٤ الغئٍت ؤلاؾالمُتمك٩لت ال٣ٟغ: صعاؾت    ٖبضالهاصي الًٟلي مسخهغة إلاك٩لت ال٣ٟغ ٞو

 ؤوٗام ٖامغ الؿىصاوي عوؾى –مىهدؿ٨ُى  –لى٥  –ٞلؿٟت خ٣ى١ ؤلاوؿان: َىبؼ  

ت الٗضالت ٖىض ظىن عولؼ: ألابٗاص الؿُاؾُت وألازال٢ُت  ؼ الكامي هٍٓغ  قُماء ٖبضالٍٗؼ

 

 

 ؤبى الؿٗىص ألاٞىضي عؾالت في ظىاػ و٠٢ الى٣ىص 

 ابً الخُاب اإلاال٩ي ؤخ٩ام الى٠٢ 

 ٖلي باصخضح م٣ىماث الضاُٖت الىاجر 

٠ التٝر وؤزٍغ في الضٖاة والهالخحن   مدمض مىسخى الكٍغ

٠ اإلاغؤة الضاُٖت   مدمض مىسخى الكٍغ

 الؿباعيمهُٟى  الخ٩اٞل الاظخماعي في ؤلاؾالم 

ل بٌٗ ٢ىاٖض الىدى ٖلى الٗمل الضٖىي   ٠ هدى الضٖاة: ججًز  مدمض مىسخى الكٍغ

 ٖلي الُىُاوي  ٞهى٫ في الضٖىة وؤلانالح 

ُاء   زًغ الٗبُضي زىابذ الضٖىة والضٖاة: خًاعة ومؿاولُت ٖو

ت   زالض الٗبُضي َىضؾت الضٖىة الٗهٍغ

 مدمض ُُٖه خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن َضي الغخمً واظتهاص ؤلاوؿان 

 
اإلاداٞٓت ٖلى البِئت مً مىٓىع بؾالمي: صعاؾت جإنُلُت في يىء ال٨خاب والؿىت وم٣انض 

ٗت  الكَغ
ؿىوي  ٢ُب الَغ

بت في الا٢خهاص ؤلاؾالمي   ٚاػي ٖىاًت مى٢٘ الؼ٧اة مً الًٍغ

 ؤخمض ؾُٗض ألاهبالي ًىابُ٘ الك٣ٟت في الخض ٖلى الهض٢ت 

 ابي ؤبي الضهُا انُىإ اإلاٗغوٝ 



 

 ابي ؤبي الضهُا ٢ًاء الخىائج 

ٗت ؤلاؾالمُت   مدمض مدمىص خىا خ٣ى١ طوي الاخخُاظاث الخانت في الكَغ

ت: صعاؾت م٣انضًت ٢اهىهُت   بى مضًً بلخخحر خ٤ الخُاة البكٍغ

 مدمض الخٟٓاوي  الخُب٤ُ اإلا٣انضي في ٣ٞه ألامىا٫ 

 ألاقبُلي اإلاال٩ي ؤخ٩ام الؼ٧اة 

 بؿام الجابي بخُاء ٖلىم الضًًؤؾغاع الؼ٧اة مً ٦خاب  

بي آصاب الخؿبت واإلاددؿب   ؤخمض ال٣َغ

 ٞسغ الضًً اإلادسخي اإلاسخهغ الجام٘ ألخ٩ام الؼ٧اة 

ت مً اإلاالٟحن صوع اإلاغؤة اإلاؿلمت في اإلاجخم٘   مجمٖى

 ٖلي الهالبي الٗضالت مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي 

 ٖلي الهالبي الٗضالت واإلاهالخت الىَىُت: يغوعة صًيُت وبوؿاهُت  

 

 

٤ الهحن: الىٓغة الٗلمُت بلى الخىمُت   جُان ًىٜ ٧ىي  ٍَغ

بىن ظضص ووا٢٘ ظضًض2012ؤويإ الٗالم    صومُيُ٪ ُٞضا٫ –بغجغان باصي  : ّٖل

 صومُيُ٪ ُٞضا٫ –بغجغان باصي  : ٖالم الالمؿاواة2016ؤويإ الٗالم  

ت ٖغبُت: مىُل٣اث مٛاًغة للُغح الىُىلُبرالي    ؤلبر صاٚغ مً ؤظل ؾُاؾت جىمٍى

 

 

 عها ؤخمض حجاػي  ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وصوعٍ في خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت 

اث الٗامت: م٣اعبت    ِٖسخى بحرم بحن الىو والىا٢٘خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ

 

 

 مدمىص الظواصي الش٣اٞت بحن جإنُل الغئٍت ؤلاؾالمُت واٚتراب مىٓىع الٗلىم الاظخماُٖت 



 

 ًاهُ٪ لىمُل الُب٣اث الاظخماُٖت 

 مىؽ ماعؾُل م٣الت في الهبت: ؤق٩ا٫ الخباص٫ في اإلاجخمٗاث ألاعزُت وؤؾبابه 

 مدمض الخاط ؾالم مً اإلاِؿغ الجاَلي بلى الؼ٧اة ؤلاؾالمُت: ٢غاءة بهاؾُت في وكإة الضولت ؤلاؾالمُت 

 ؾاسخي ؾالم الخاط اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان 

 

 

 ٖبضالخؿحن قٗبان اإلاجخم٘ اإلاضوي ؾحرة وؾحروعة 

ت بلى اإلاىاَىت  ٍى م الجباعي مً الٖغ  ظاص ٖبضال٨ٍغ

 

 

 ولُض اإلااظض ؤؾىاع الهمذ: ٢غاءة في خ٣ى١ الٟغص اإلاضهُت في الؿٗىصًت 

 ٞالح عخُم ٢ىة الضًً في اإلاجا٫ الٗام 

 نالح ٢ىهىٍ اإلاىيىُٖت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت: ٖغى ه٣ضي إلاىاهج البدض 

 ٧اع٫ بىبغ اإلاجخم٘ اإلاٟخىح وؤٖضاءٍ 

 ظان ظا٥ عوؾى ال٣ٗض الاظخماعي: ؤو مباصئ الخ٣ى١ الؿُاؾُت 

 

 

ت ّلٞخت   ٖبضهللا عػ١ ا٢خهاصاث هاقئت في الٗالم: هماطط جىمٍى

 ً ً والىاخض والٗكٍغ  ؾمحر ؤمحن الا٢خهاص الؿُاسخي للخىمُت في ال٣غهحن الٗكٍغ

 مىعَـ ٚىصلُُه الجماٖت، اإلاجخم٘، الش٣اٞت 

 
ضالت الخىػَ٘ بٗض اجٟا١  ٞش الالمؿاواة: صعاؾت في ؤزغ الىمى الا٢خهاصي في لبىان ٖلى ال٣ٟغ ٖو

 الُائ٠
 ٖبضالخلُم ًٞل هللا

 مٗاٝع الجىىب ٖلم واظخمإ 
قب٨ت جباصلُت الٗال٢اث بحن 

 الكما٫ والجىىب

ً الٗالمي ؤلاوؿاوي   ؾامي ؾلمانٖماص  الَى

 ٧امل مهىا في الخُٕى واإلاجخم٘ اإلاضوي: ماؾؿت ٖامل ؤهمىطًظا 



 

 ٖبضالجباع الجبىعي خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الىهىم واليؿُان 

ٗذ البُاحي خ٣ى١ ؤلاوؿان في صؾاجحر الٗالم الٗغبي: صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت   ٞع

ٗذ البُاحي الخُٛحرال٣ًاء والاهتها٧اث الخ٩ىمُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وعّص قباب    ٞع

 
: ججغبت ماؾؿت لبىان في ؾغةألا  لها جخٗغى التي اإلاساَغ مىاظهت في اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث صوع 

 ٖامل ؤهمىطًظا: مبضؤ الخدهحن مً زال٫ الخم٨حن
 مهُٟى حجاػي  –٧امل مهىا 

ت مً الباخشحن عئي مؿخ٣بلُت في ٨ٞغ النهًت والخ٣ضم والٗضالت الاظخماُٖت   مجمٖى

ت ظضًضة في ٖلم الاظخمإ الضًجي   ًىؾ٠ قلخذ هدى هٍٓغ

اث اإلاىٛل٣ت   ؤخمض بٗلب٩ي اًضًىلىظُا الخىمُت في ْل ألاؾىا١ اإلاٟخىخت والهٍى

 

 

 مدمض ؤمحن اإلاُضاوي مضزل بلى مىٓمت الخٗاون ؤلاؾالمي وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 ٚاصة بكحر زحري  الخانت بد٣ى١ الالظئحن وآلُاث خماًتهمالاجٟا٢ُاث  

٪ بًلُا ؤبي زلُل ال٣ٗىباث الا٢خهاصًت الضولُت في ال٣اهىن الضولي بحن الٟٗالُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان   عوصٍع

 ٖباؽ ببغاَُم الٗامغي  بٖالن خالت الُىاعئ وآزاٍع ٖلى خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 بل٣ِـ ٖبضالغيا اإلاؿلختالخماًت الضولُت للمضهُحن زال٫ الجزاٖاث  

 ٖباؽ ببغاَُم الٗامغي  خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان في ال٣اهىن الضولي 

 ؾالم عويان اإلاىؾىي  ؤخ٩ام الى٠٢ والخىلُت: صعاؾت م٣اعهت مٗؼػة بخُب٣ُاث ٢ًائُت 

 مهُٟى الٗىجي خ٣ى١ ؤلاوؿان في الضٖىي الجؼائُت: م٘ م٣ضمت في خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ُت لطخاًا الجزاٖاث اإلاؿلختالخماًت الضولُت    ؤخمض زًغ قٗبان والكٖغ

ُٟت مىٓمت ألامم اإلاخدضة  غ ْو  ها٠ً ؤخمض الكمغي  صوع مد٨مت الٗض٫ الضولُت في جٍُى

اى الىبكت خ٣ى١ ألامىاث: ملخ٤ ميكىعاث للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ واجٟا٢ُاث ظى٠ُ   ٚالُت ٍع

 ؾامي الجبىعيمدمىص  الاخخال٫ واهتها٥ خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 خمُض ؾلُان الخالضي الخ٣ى١ الله٣ُت بصخهُت الُٟل 

ا ٖلى ظىىح ألاخضار   مدمض ًدحى الىجاع خ٣ى١ الُٟل بحن الىو ال٣اهىوي والىا٢٘ وؤزَغ

 ؾٗضي مدمض الخُُب ٞلؿٟت ال٣اهىن وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

غة الٛغاوي  اإلاهجغون وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي   ٞايل ٖبضالَؼ

 مدمض زالض بٕغ ألا٢لُاث وخماًتها في ْل ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗامخ٣ى١  



 

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان   ؤؾامت هاْم الٗباصي ؤلاؾالم وؤلٖا

 ؾٗضي مدمض الخُُب خ٣ى١ ؤلاوؿان في هُا١ ظامٗت الضو٫ الٗغبُت 

ض ألابُاوي ب٪ ٦خاب مباخض الى٠٢   مدمض ٍػ

 ؾٗضي مدمض الخُُب ؤلاوؿانالضولت ال٣اهىهُت وخ٣ى١  

غ١ جىمُخه   لُض الهباٙ جىمُت الى٠٢: صعاؾت جدىاو٫ هٓام الى٠٢ ؤلاؾالمي َو

 وؾُم ألاخمض الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ اإلاٗا٢حن طوي الاخخُاظاث الخانت 

 وؾُم ألاخمض الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان الخانت 

ً صولت ٖغبُتخ٣ى١ ؤلاوؿان ويماهاتها   كٍغ  ؾٗضي مدمض الخُُب الضؾخىعٍت في ازيخحن ٖو

 مهُٟى ؤخمض ؤبى ٖمغو  ألاؾـ الٗامت للًمان الاظخماعي 

اث  الٗامت وخ٣ى١ ؤلاوؿان   ؤخمض ؾُٟٗان الخٍغ

اء مغػو١  خماًت خ٣ى١ الُٟل في ْل الاجٟا٢ُاث الضولُت   ٞو

اى الىبكت الضولُتخ٣ى١ الُٟل بحن ال٣ىاهحن الضازلُت والاجٟا٢ُاث    ٚالُت ٍع

ُان اإلاضهُت في ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت   هىا٫ ؤخمض بسج ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿان وخماًت اإلاضهُحن وألٖا

 ؾالٞت َاع١ الكٗالن الخماًت الضولي للبِئت مً ْاَغة الاخخباؽ الخغاعي في بغوجى٧ى٫ ٦ُىجى 

 ٖبضالغخمً الخضًثينالح  الىٓام ال٣اهىوي الضولي لخماًت البِئت 

ٗت ؤلاؾالمُت والاجٟا٢ُاث الضولُت   وؾُم ألاخمض خماًت خ٣ى١ اإلاغؤة في يىء ؤخ٩ام الكَغ

ت الٗامت لخ٣ى١ ؤلاوؿان   ظباع نابغ َه الىٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُت والاجٟا٢ُاث الضولُت   وؾُم ألاخمض خماًت خ٣ى١ الُٟل في يىء ؤخ٩ام الكَغ

ه وُٗم قالّل اإلاغج٨ؼ في صٖاوي ألاو٢اٝ   هٍؼ

 ظابغ الكاٞعي –ؤخمض خؿحن  مؿائل ألاخىا٫ الصخهُت: الخانت باإلاحرار والىنُت والى٠٢ في ال٣ٟه وال٣اهىن وال٣ًاء 

 مدمض بمام –ؤخمض خؿحن  هٓام ؤلاعر والىناًا والى٠٢ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي 

 

 

ً الضًً ٣ٞهُت جُب٣ُُت م٣اعهتيىابِ اإلاا٫ اإلاى٢ىٝ: صعاؾت    ٖبضاإلاىٗم ٍػ

 نالر خمُض الٗلي اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت وصوعَا في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

 خؿً ٖبضالغخمً الخؿُجي مؿائل الؼ٧اة اإلاٗانغة: صعاؾت ٣ٞهُت جإنُلُت 



 

ٗت ؤلاؾالمُت   نٟاء مىػة خماًت البِئت الُبُُٗت في الكَغ

ت خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم  ٗذ مدمض مغسخي مىؾٖى  ٞع

، ٖالظه، مً مىٓىع بؾالمي   مدمض ٢اؾم الكىم ال٣ٟغ: ؤؾبابه، آزاٍع

 مدمض عاقض الٗمغ ؤخ٩ام السجىاء وخ٣ى٢هم في ال٣ٟه ؤلاؾالمي: صعاؾت م٣اعهت 

 

 

 مدمض الخامىئي في ؤلاؾالم ٞلؿٟت ألاهىزت: م٣ضمت لخ٣ى١ اإلاغؤة 

 مىىظهغ مدمضي خ٣ى١ ؤلاوؿان مً وظهت هٓغ ؤلامام الخامىئي 

 

 

ت مً الباخشحن صعاؾاث بؾالمُت في الا٢خهاص والى٣ض   مجمٖى

ت الاظخماُٖت    خؿحن ؤخمض شخاصة ؤلاؾالمُتاظخماُٖاث الضًً والخضًً: صعاؾاث في الىٍٓغ

اث والخ٣ى١ الٗامت  ت ال٨ٟغ الؿُاسخي ٖىض ؤلامام الخمُجي: الخٍغ  ٖماص ؤٞغوٙ –خاجم ٢اصعي  مىؾٖى

ت الاظخماُٖت ؤلاؾالمُت: صعاؾت في ٨ٞغ الؿُض مدمض با٢غ الهضع   مىظع الخ٨ُم الىٍٓغ

 بؿخان الىجٟيخؿحن  ؤلاؾالم وألاؾغة: صعاؾت م٣اعهت في ٖلم الاظخمإ ألاؾغي  

ت مً الباخشحن خ٣ى١ ؤلاوؿان: صعاؾت الىو وجدضًاث الىا٢٘   مجمٖى

 مدمض ظىاص ؤبى ال٣اؾمي الخىمُت الش٣اُٞت في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت: الخالت ؤلاًغاهُت همىطًظا 

ت مً اإلاالٟحن وز٣ُت اإلاضًىت: صعاؾاث في الخإنُل الضؾخىعي في ؤلاؾالم   مجمٖى

 

 

 ٖبضهللا هانغ الؿضخان ماطا ٞٗلذ اإلاضًىت بؿ٩انها؟ آلازاع الاظخماُٖت اإلاترجبت ٖلى الخىؾ٘ في اإلاضًىت الؿٗىصًت 

 زالض ؾُٗض اإلاكغفي ال٣غاءة الخٗبضًت في الخُاب ال٣ٟهي: صعاؾت في ٣ٞه الؼ٧اة 

ت الاظخماُٖت: الاججاَاث والخُاعاث    مدمىص ظاص ال٨الؾ٨ُُتالىٍٓغ

 ٞىػٍت الٟاعؾُت –الؿغ ؤخمض  جم٨حن اإلاغؤة في ؾلُىت ٖمان 

جاث ماقغاث و٢ًاًا التربُت البُئُت   ٚالب الٍٟغ



 

ت  ت لخدهحن الٟخُاث مً الاهدغاٝ ال٨ٍٟغ  مدمض ٖبضهللا الشبُتي الجهىص الضٍٖى

 ٖلي ٞاًؼ الجخجي اإلاىاًَ وألامً البُئي 

 ٖبضهللا الىػان الصخابت: ٖبضالغخمً بً ٖىٝؤٚجى ؤٚىُاء  

غاوي البِئت والخٛحراث الاظخماُٖت: هٓغاث في الخإزحر اإلاخباص٫ بحن البِئت واإلاجخم٘ ٖبر الٗهىع    ٖبضالغػا١ خمىص الَؼ

 ؤخمض ال٣باهجي ؤلاؾالم اإلاضوي 

 

 

ً زغاٞت الخىمُت الا٢خهاصًت:  ٟحرو ا٢خهاصًاث مؿدىٟضة في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ  ؤوػالضو صي ٍع

م الخدغع الا٢خهاصي بلى بىاء مجخم٘ بضًل   ؾحرط ّلجىف جدضًاث الخىمُت: مً َو

 

 

 ؾلُم مىهىع  الى٠٢ وصوعٍ في الخىمُت الا٢خهاصًت 

 ؾلُم مىهىع  الاظخماُٖتالى٠٢ وصوعٍ في الخىمُت  

 مدمض باػمى٫  ؤخ٩ام ال٣ٟحر واإلاؿ٨حن في ال٣غآن الُٗٓم والؿىت اإلاُهغة 

 

 

 وٗىم حكىمؿ٩ي اخخلىا: جإمالث في الخغب الُب٣ُت والخمغص والخًامً 

 ؤهُىان بُغؽ نهًت الُابان 

 هاصًً ظىػ٠ٍ الٟغهجي والتربُت والخ٨م الهالرمشلض النهًت: الخىمُت  

 ؤعهض لُبهاعث ؤهماٍ الضًم٣غاَُت 

ؼ مدمض الخغ التربُت والخىمُت والنهًت   ٖبضالٍٗؼ

 خمضان ٖبضاإلاجُض ال٨بِسخي الخغاط: ؤخ٩امه وم٣اصًٍغ 

ت مً الباخشحن الضًم٣غاَُت: ؤبدار مسخاعة   مجمٖى

 بُل ٦ُلىخىن  بالُٗاء: ل٩ل مىا ؤن ٌّٛحر الٗالم 

 



 

 

 

 ٖبض هللا بً بُه بٖما٫ اإلاهلخت في الى٠٢ 

 ؾلُم مىهىع  ألامً الٛظائي مً مىٓىع بؾالمي 

 ٖبضالغخمً جىجُى هماطط مً خ٣ى١ اإلاغؤة 

 ٖبضاإلاجُض الؼهضاوي اإلاغؤة وخ٣ى٢ها الؿُاؾُت في ؤلاؾالم 

 ظاؾم اإلاهلهل الُاؾحن الٗاملحن عؾائل 

 ظاؾم اإلاهلهل الُاؾحن عؾائل قباب الضٖىة 

 ظاؾم اإلاهلهل الُاؾحن ه٣ىف ٖلى ظضاع الضٖىة 

ش والٗلىم الاظخماُٖت  ٣ت البدض في الخاٍع  مدمض مدمض نالر مىهج ؤو ٍَغ

 مدمض الخُاٍ ؤخ٩ام اإلاؿإلت والاؾخجضاء في ال٣ٟه ؤلاؾالمي 

 مدمض خامض الٛامضي هللا في مُاصًنها الشالر ال٨بري الضٖىة بلى  

ٟها ومكغوُٖتها ووظىبها   ًٞل بلهي الخؿبت: حٍٗغ

 ٢ضعي باقا ٢اهىن الٗض٫ وؤلاههاٝ لل٣ًاء ٖلى مك٨الث ألاو٢اٝ 

 ٤  ًٞل بلهي مً نٟاث الضاُٖت: اللحن والٞغ

 ًٞل بلهي مؿاولُت اليؿاء في ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ 

 

ت الجضًضة  ت ؤلاوؿاهُت الٗؿ٨ٍغ  صاع آلاصاب وٗىم حكىمؿ٩ي الجٖز

 
ُٟي للؼ٧اة في ال٨ٟغ الا٢خهاصي  الاؾخسضام الْى

 ؤلاؾالمي
 صاع الجُل ٚاػي ٖىاًت

 ٖلي ٖباؽ مغاص اإلاجخم٘ اإلاضوي والضًم٣غاَُت 
 مجض اإلااؾؿت الجامُٗت

 للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ 

 اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  زالض خاجي مً مًا٤ً الخضازت بلى ًٞاء ؤلابضإ ؤلاؾالمي والٗغبي 

 اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خاب ٞىػي الُائي الخضماث الى٢ُٟت في الٗغا١ وبالص الكام 

 صاع ابً ٦شحر ٖماص الضًً زلُل م٣ا٫ في الٗض٫ الاظخماعي 

 مىخضي اإلاٗاٝع  مهُٟى بوكاء هللا ًىعًٚ َبرماؽاإلاجخم٘ اإلاضوي: خضوص اإلاٟهىم ٖىض  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٖانم خؿً هٓم الجىصة في اإلاىٓماث ٚحر الغبدُت: اإلاىاهج والخُب٣ُاث 

 - الضلُل ؤلاعقاصي لبىاء ٢ضعاث اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت الٗغبُت 

اب الغاعي صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الغ٢ابت ٖلى ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي بالضولت   ٖبضالَى

 
ت بؾالمُت في الخسُُِ والخىُٓم والخىظُه  ت: مداولت لهُاٚت هٍٓغ بصاعة اإلااؾؿاث الضٍٖى

 والغ٢ابت
 بضع الضًً مهُٟى ػوا٢ت

 قٍغ٠ مدمض ٖلي والاظخماُٖتصوع الجامٗاث الٗغبُت في الخىمُت الا٢خهاصًت  

 ااص ؾمحر الضًبٞ هدى مجالـ مدلُت خ٣ُ٣ُت 

 ؤماوي خؿً ًىؾ٠ ؾُاؾاث ؤلا٢غاى مخىاهي الهٛغ ٦إخض آلالُاث للخض مً ال٣ٟغ في مهغ 

 خىان ٖبض ال٣اصع مدمض زلُٟت الخسُُِ ؤلا٢لُمي وصوعٍ في الخىمُت اإلادلُت ) صعاؾت م٣اعهت ( 

 بضعان ّلٞـي في الكـغ٧اث اإلاٗانغةالاؾـدشماع ألازًـغ  

اث وججاعب (   ظما٫ صاوص ؾلمان الخىمُت ؤلا٢خهاصًت   ) هٍٓغ

 مِؿغ ببغاَُم الجبىعي اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت والالتزام بالجىصة واو٩ٗاؾاتها ٖلي ال٣ُم اإلاىٓمُت 

 وائل ٖمغان ٖلي صوع الكغا٦ت والخم٨حن اإلاجخمعي في جُٟٗل الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت في مهغ 

ت زبراء صوع الكباب الٗغبي في الخىمُت اإلاجخمُٗت   مجمٖى

ت زبراء صوع الضولت في جىمُت الكباب الٗغبي   مجمٖى

ت زبراء بق٩الُت الخىمُت في الىًَ الٗغبي في ْل اإلاخٛحراث الٗاإلاُت   مجمٖى

ً الٗغبي   مدمض ٖليقٍغ٠  صوع الا٢خهاص ألازًغ في الخىمُت اإلاؿخضامت في الَى

ضا ٖبضالُٗٓم الا٢خهاص ألازًغ والىمى الا٢خهاصي   ٍَى

 مدمىص ٖبضالخاٞٔ الكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام ومخُلباث الخىمُت : ؤلام٩اهُاث والخدضًاث 

اصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت   صوع اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت في ٍػ
.ٖالء  - مهُٟي قالبي مدمض

 مدمض ق٨غي 

 ؤؾماء عقاص ها٠ً الهالر البكغي وصوعٍ في جد٤ُ٣ ؤلابضإ اإلااؾسخي في اإلاىٓماث ٚحر الغبدُتجىمُت اإلاىعص  

 ٖماص ؤبىقيب الخ٩ىمت الال٨تروهُت ؤصاة للضًم٣غاَُت والخىمُت اإلاجخمُٗت 

ت زبراء صوع البدض الٗلمى فى الخىمُت   مجمٖى

اصي الضوع   ت اإلاؿخضامت الخىمُت في الٗغبُت للمغؤة الٍغ  زبراء مجمٖى

غ الخىمُت اإلاؿخضامت    ىان ظابغ خؿًخ بَاع م٣ترح إلاغاظٗت ج٣ٍغ



 

 بكحر الٗال١ الدؿى٤ٍ الاظخماعي 

ت زبراء الكغا٦ت والخىمُت صوع الكغا٦ت بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت   مجمٖى

ٗاث وال٣ىاهحن في خماًت البِئت الٗغبُت  ت  صوع الدكَغ  زبراءمجمٖى

ت زبراء بصاعة الاػماث وال٩ىاعر   مجمٖى

ً الٗغبي  ت زبراء بصاعة مىذ ومٗىهاث الخٗلُم في الَى  مجمٖى

ُٟت واإلادلُت وؾُلت الخ٩ىماث لخد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت ومداعبت ال٣ٟغ  ت زبراء الخىمُت الٍغ  مجمٖى

ت زبراء صوع اإلاغؤة الٗغبُت في الخىمُت اإلاؿخضامت   مجمٖى

ً الٗغبي  ا ٖلى الخىمُت الكاملت في الَى ت زبراء اإلاٗىهاث واإلاىذ الضولُت وؤزَغ  مجمٖى

ت زبراء اإلاىٓىع الا٢خهاصي للخىمُت اإلاؿخضامت   مجمٖى

ت زبراء CDالضلُل اإلاغظعي للكباب الٗغبي في مجا٫ الخٟاّ ٖلى البِئت +    مجمٖى

ت زبراء اإلاجخم٘ اإلاضوي وصوعٍ في صٖم الجزاَت والكٟاُٞت   مجمٖى

ا ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت  ت وؤزَغ ت زبراء الخىمُت البكٍغ  مجمٖى

 َاقم ًخي اإلاالح الخؿبت في الخًاعة ؤلاؾالمُت 

ً الٗغبي  ت زبراء الضوع ؤلاصاعي والخىمىي للمغؤة في الَى  مجمٖى

 
ت  واإلادلُاث وال٣ُإ الخىمُت اإلاؿخضامت وؤلاصاعة اإلاجخمُٗت ألاصواع اإلاؿخ٣بلُت للخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ

 الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي
ت زبراء  مجمٖى

ت زبراء بصاعة ؾُاؾاث الخىمُت   مجمٖى

 

 

 ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( مباصعاث عائضة للمىٓماث الٗغبُت ألاَلُت في م٩اٞدت ال٣ٟغ 

الم واإلاجخم٘ اإلاضوي:   ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( قغ٧اء في الخىمُت ؾلؿلت ٦خِباث ؤلٖا

 ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( ؤلاصاعة الغقُضة للخ٨م في اإلاىٓماث ألاَلُت الٗغبُت 

غ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي   ؤماوي ٢ىضًل جٍُى

ت مالٟحن الكب٩اث الٗغبُت للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت   مجمٖى

ب اإلاىٓماث ألاَلُت الٗغبُت في مُل٘ ؤلُٟت ظضًضة   ؾلىي الٗامغي  جضٍع

 مترظم صلُل ٖملي ل٣ُاؽ الخُٕى 

 ؤماوي ٢ىضًل ؤي صوع ًلٗبه اإلاجخم٘ اإلاضوي: ٢غاءة في ه٣ضًت للىا٢٘ وألاصبُاث 



 

  ماقغاث ٞاٖلُت اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗغبي 

ت الٗغبُت للمجخم٘ اإلاضوي   ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( اإلاىؾٖى

 )مدغع(ؤماوي ٢ىضًل  ج٣ُُم مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( الخُىع الٗالمي وؤلا٢لُمي إلاٟهىم خ٣ى١ ؤلاوؿان واو٩ٗاؾاجه ٖلى اإلاىٓماث ألاَلُت 

ت مالٟحن صوع اإلاىٓماث ألاَلُت الٗغبُت في الخٗلُم ٚحر الىٓامي   مجمٖى

 ٖلي لُلت صوع اإلاىٓماث ألاَلُت في م٩اٞدت ال٣ٟغ 

 ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( للمىٓماث ألاَلُت في الضو٫ الٗغبُتؤلاؾهام الا٢خهاصي والاظخماعي  

 ً  قهُضة الباػ اإلاىٓماث ألاَلُت الٗغبُت ٖلى مكاٝع ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ت مالٟحن اإلاغؤة في اإلاىٓماث الٗغبُت ألاَلُت   مجمٖى

ت مالٟحن الخُٕى واإلاخُىٖىن في الٗالم الٗغبي   مجمٖى

 مدمىص ٖىصة الٗغبُت ألاَلُتوا٢٘ ومؿخ٣بل اإلاىٓماث  

ٗاث  عي الٗغبي للمىٓماث ألاَلُت وصلُل م٣اعن للدكَغ  ٖبضهللا زلُل  الضلُل الدكَغ

 ؤماوي ٢ىضًل )مدغع( ؾلؿلت بىاء ال٣ضعاث 

غ الكب٨ت الٗغبُت للمىٓماث ألاَلُت )   - ٖضص( 14ؾلؿلت ج٣اٍع

 

 

اًت والخضماث الاظخماُٖت في ٖهغ الىبىةصوع    لُض ؾٗىص ظاؾم اإلاغؤة في الٖغ

 الىاجي إلاحن الى٠٢ وزُىعة اهضزاٍع ٖلى الٗمل الخحري  

ؿىوي الى٠٢ ؤلاؾالمي: مجاّلجه وؤبٗاصٍ   ؤخمض الَغ

 

 

ت   نً ؤماعجُا الخىمُت خٍغ

ضمان الخم٨حن: ؾُاؾت الخىمُت البضًلت   ظىن ٍٞغ

 جىماؽ ماًغ )مدغع( اإلاجخم٘ اإلاضوي والٗضالت 

 آن٠ بُاث الخُاة ؾُاؾت: ٠ُ٦ ٌٛحر بؿُاء الىاؽ الكغ١ ألاوؾِ 



 

ت مً اإلاالٟحن الخىمُت وال٣ُم: مىا٢كاث خغة لىسبت مً زبراء البى٪ الضولي   مجمٖى

ت    ؾدًُٟ صًلى الؿُاؾُت واإلاجخم٘ اإلاضويالخ٨ٟحر الؿُاسخي والىٍٓغ

 بجىعن َُتن جإمل في الخىمُت 

 مدمض الجىَغي  معجم مهُلخاث الٗلىم الاظخماُٖت 

٩ي لضو٫ الٗالم الشالض   ظىمى ٧ىامي ؾىهضعام ال٣غن الٗكغون الُىٍل: الاؾخٗماع الا٢خهاصي ألامٍغ

اث الخُٛحر    بي سخي ؾمُض الؿُاسخي والخىمُت٠ُ٦ هٟهم ؾُاؾاث الٗالم الشالض: هٍٓغ

ت مً اإلاالٟحن الخىمُت وال٣ُم: مىا٢كاث خغة لىسبت مً زبراء البى٪ الضولي   مجمٖى

 بى٫ عاي اإلاؿغح وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

 ظىن ُٟٞغ الِٗل باألمل: قٗىب جىاظه الٗىإلات 

اء ال٩ى٦ب؟   َغفي ٦ُم٠ ٠ُ٦ ًضمغ ألازٍغ

 حكاعلؼ جلي 2004 – 1786الخغ٧اث الاظخماُٖت  

٪ ظيؿً ال٣ٟغ والخٗلُم: ماطا ًٟٗل ال٣ٟغ بمش ؤَٟالىا ؟ وماطا جٟٗل اإلاضعؾت لخهلر ما ؤٞؿضٍ ال٣ٟغ ؟   بًٍغ

ت وبٖاصة الاهخاط في ظىىب الٗالم   عاي بىف ال٣ٟغ واللُبرالُت الجضًضة: الاؾخمغاٍع

 آصم نبرة  1517 – 1250ال٣ٟغ وؤلاخؿان في مهغ ٖهغ ؾالَحن اإلامالُ٪  

 ؤهخىوي ظُضهؼ ٢ىاٖض ظضًضة للمىهج في ٖلم الاظخمإ 

ت ٖلم الاظخمإ )   ظىعصون ماعقا٫ ؤظؼاء( 3مىؾٖى

اًت الصخُت  اًت الصخُت: الخًامً والٗضالت في مجا٫ الٖغ  ؤي. بي. صن ب٦ؿتر ٢اهىن صولي للٖغ

 الٗضالت الاظخماُٖت واللُبرالُت الجضًضة: مىٓىعاث ٖاإلاُت 
ان ؾمُض  ؤلِؿىن  –ؤصٍع

لؼ –ؾخِىىج   ٧احي ٍو

ىىوص  اإلاضزل بلى بدىر الٟٗل: البدض الاظخماعي لخد٤ُ٣ الخٛحر الاظخماعي   مىعجحن لُٟحن –صًُٟض ظٍغ

 ًل ًجغ ماطا ًخدمل ٧ى٦بىا ؤ٦ثر مً طل٪؟ َغ١ مً ؤظل الاؾخضامت 

 بمُل صوع ٧اًم ٢ىاٖض اإلاىهج في ٖلم الاظخمإ 

كل الىىاًا الخؿىتؤمت ماع٢ت: ألاخاصًت   ٨ُت ٞو ؿخىوٍتز ألامٍغ  ٦الًض بَغ

ت الاظخماُٖت والىا٢٘ ؤلاوؿاوي   بغحي الؿىجاعي  الىٍٓغ

 َحرفي ٦ُم٠ ٦ٟى للُٛمت: ولخدُا الضًم٣غاَُت 

ا ٢ىة  ت باٖخباَع  ٞىلٟجاهج ؾا٦ـ ٢امىؽ الخىمُت: صلُل بلى اإلاٗٞغ

 جُٟى جُٟاهحن –٩َُي باجىم٩ي  الٗاإلاُتٖالم آزغ مم٨ً: الخدى٫ الضًم٣غاَي للماؾؿاث  



 

٤ الشالض: ججضًض الضًم٣غاَُت الاظخماُٖت   ؤهخىوي ظُضهؼ الٍُغ

٨ُت   جىم جِخجرط هدى مٟهىم لال٢خهاصًاث البُئُت وال٣ىاهحن اإلاٗالجت لها: مؿاع الخجغبت ألامٍغ

٪ ّلًضع ٢ًاًا الخىٓحر في البدض الاظخماعي   صًٍغ

ض مً الاهُال١ والخدضًاث ؤمام الٗلىم الاظخماُٖتجٟؿحر الؿلى٥    ظىن بلؿتر الاظخماعي: هدى مٍؼ

 ٦ال٠ً بل اإلاضهُت 

 ؤلبحر باًُه في ألازال١ وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

: ما اإلاجخم٘ ؟   ب٠ً مِكى ظامٗت ٧ل اإلاٗاٝع

: ما ؤلاوؿاوي؟   ب٠ً مِكى ظامٗت ٧ل اإلاٗاٝع

 مىعَـ آلُه زحر صلُل الٗىإلات جضمحر الٗمالت والىمى: الخجغبت 

 ؤلًٟ ظىلضهؼ ألاػمت ال٣اصمت لٗلم الاظخمإ الٛغبي 

٩ي  اًت الصخُت والخإمحن الهخي: اإلاؿاع ألامٍغ  حكاعلؼ ُٞلُبـ هدى مٟهىم ّل٢خهاصًاث الصخت والٖغ

م ال٣ٟغ والٗىإلات: مهغ والضو٫ الٗغبُت  مت ٦ٍغ  ٦ٍغ

 ؤلبرث ما٩ًل الخُاة بٗض الغؤؾمالُت: ا٢خهاص اإلاكاع٦ت 

 ً  جىماؽ باجغؾىن  الخٛحر والخىمُت في ال٣غن الٗكٍغ

اًت ؤلاوؿاهُت   ُٞ٪ ظىعط الٗىإلات والٖغ

 الخٗلم مً ؤظل الخىمُت: مؿائل في الخىمُت 
ظىعصن  –َاػ٫ ظىوؿىن 

لؿىن   ٍو

 قاعلحن َِـ وآزغون البدىر ال٨ُُٟت في الٗلىم الاظخماُٖت 

 ُٞبرما٦ـ  مٟاَُم ؤؾاؾُت في ٖلم الاظخمإ 

 جىماؽ ٞىلجي وآزغون مؿخ٣بل الىٓام الٗالمي الجضًض: صوع اإلاىٓماث الضولُت 

ُىن مؿدشمغون: بىا٦حر جُىع الغؤؾمالُت في مهغ   هللي خىا خٞغ

ت ٖلم الاظخمإ )   ؤظؼاء( 3مىؾٖى
ظىعصون  –ظىن ؾ٩ىث 

 ماعقا٫

 
ُت والاظخماُٖت للخُاة مً ؤظل ٖلم  الىنالث الخُٟت: ج٩امل ألابٗاص البُىلىظُت واإلاٗٞغ

 لالؾخضامت
دُىٝ ٧ابغا  ٍٞغ

 ظىن مُضلي نهب ال٣ٟغاء: الكغ٧اث ٖابغة ال٣ىمُت واؾخجزاٝ مىاعص البالص الىامُت 

٣ُا والٗالم الٗغبي )ظؼؤًً(  ٣ُت ًٖ: الخغ٧اث الاظخماُٖت والضًم٣غاَُت في اٍٞغ  صعاؾاث اٍٞغ
وامبا صًا  –مدمىص ممضاوي 

 وامبا

ت الضولُت   صًُٟض ب٫ ؾُلؼ للٗلىم الاظخماُٖت )ظؼؤًً( اإلاىؾٖى



 

 بى٫ عوبغحـ نهاًت الُٗام 

 عوبغث بًمغؾىن وآزغون البدض اإلاُضاوي ؤلازىىظغافي في الٗلىم الاظخماُٖت 

 بى٫ ٦ُيُضي بغإلاان ؤلاوؿان: ألامم اإلاخدضة اإلااضخي الخايغ اإلاؿخ٣بل 

 آن ماعي ؾلىجغ هٓام ٖالمي ظضًض 

مي ؾُبرو٥ اإلا٣اومت والبضائلضخاًا الخىمُت:    ظحًر

 ماعسي عاصلُذ –ظىصًض مغؾ٩ي  وّل جؼا٫ الجىت بُٗضة: وؿاء الٗالم في مىاظهت ال٣غن الجضًض 

 بامُال َاعجُٛان –ظىن بل٨ىخىن  ٢ىة الخم٣ى: ٠ُ٦ ًسل٤ اإلاخٗهضون الاظخماُٖىن ألاؾىا١ التي حٛحر الٗالم ؟ 

 ؤوبىضعا با٦سخي مؿخ٣بل خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 ؤعماهضو ؾالٟاجىعي اإلاجا٫ الٗام: الخضازت اللُبرالُت وال٩ازىل٨ُُت وؤلاؾالم 

 

 

ت مالٟحن ألامت وؤػمت الش٣اٞت والخىمُت   مجمٖى

 ؤخمض الجمل صوع هٓام الى٠٢ ؤلاؾالمي في الخىمُت الا٢خهاصًت اإلاٗانغة 

ٗت ؤلاؾالمُت   هىع الضًً الخاصمي هٓام الى٠٢ وبؾهامه في جد٤ُ٣ اإلا٣انض الٗامت للكَغ

 ٖبضهللا ٖلىان الخ٩اٞل الاظخماعي في ؤلاؾالم 

 هىع الضًً الخاصمي الى٠٢ الٗالمي: ؤخ٩امه وم٣انضٍ مك٨الجه وآٞا٢ه 

حن همىطط بؾالمي   ماعة ؤلاوؿان واإلا٩ان: هدى جَى ت ٖو تألاو٢اٝ الخحًر  ؤماوي نالر )مدغع( مٗانغ للخىمُت البكٍغ

 ؤبى ٖبُض بً ؾالم ألامىا٫ 

 جِؿحر الخمُمي ؤو٫ ا٢ُإ في ؤلاؾالم: و٠٢ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم لخمُم الضاعي في ٞلؿُحن 

 ؤخمض الجمل الٗمل الخُىعي في محزان ؤلاؾالم 

 ٢ضعي باقا ٢اهىن الٗض٫ وؤلاههاٝ في ال٣ًاء ٖلى مك٨الث ألاو٢اٝ 

ُت وهماطط جُب٣ُُت  ت مً الباخشحن بىاء اإلاٟاَُم: صعاؾت مٗٞغ  مجمٖى

 مدمض ٖماعة الُٗاء الخًاعي لئلؾالم 

 مدمض ٖماعة اإلااؾؿُت واإلااؾؿاث في الخًاعة ؤلاؾالمُت 

ت مىعوزت  ت ألامت ؤلاؾالمُت: قغوٍ م٨دؿبت ّل ٖىهٍغ  مدمض ٖماعة زحًر

 الُاَغ ابً ٖاقىع  ؤلاؾالمؤنى٫ الىٓام الاظخماعي في  



 

ت مً الباخشحن ؤبدار هضوة الخضمت الاظخماُٖت في ؤلاؾالم   مجمٖى

ت   هؼاع مدمىص الكُش ؤزغ الخسُُِ اإلاؿخ٣بلي في صٖىة ٚحر اإلاؿلمحن لئلؾالم في يىء الؿىت الىبٍى

 ٖبضهللا هاصر ٖلىان ؤخ٩ام الؼ٧اة ٖلى يىء اإلاظاَب ألاعبٗت 

 مهُٟى الؿباعي ؤزال٢ىا الاظخماُٖت 

 مدمض ألاههاعي  ؤخ٩ام وّلًت الٗلم والٗلماء ججاٍ الضولت واإلاجخم٘ 

 ٖبضهللا هاصر ٖلىان ؤزال٢ُاث الضاُٖت 

 مدمض ٖماعة بؾالمُاث الؿنهىعي باقا: بؾالمُت الضولت واإلاضهُت والٗمغان 

ش الؿُاسخي ؤلاؾالمي   ٖبضالخمُض ؤبى ؾلُمان بق٩الُت الاؾدبضاص والٟؿاص في ال٨ٟغ والخاٍع

م في مجاّلث الٗلىم الاظخماُٖت: ج٩امل ال٣ُٗضة والا٢خهاص والؿُاؾت  ٗذ الؿُض الٗىضخي بعجاػ ال٣غآن ال٨ٍغ  ٞع

 ٖبضهللا هاصر ٖلىان بلى وعزت ألاهبُاء والضٖاة بلى هللا 

 مدمض ٖبضاإلاىٗم ٖبضالٗا٫ بوؿاهُت الخًاعة ؤلاؾالمُت وقمىلُتها 

 ٖبضالخمُض البٗلي الؼ٧اة واٖخباعاث الؿُاؾت اإلاالُت والى٣ضًتا٢خهاصًاث  

 ٖبضالغخمً ظحرة ؤلاؾالم والبِئت  

 ٖبضالخمُض ؤبى ؾلُمان ؤلانالح ؤلاؾالمي اإلاٗانغ: ٢غاءاث مىهجُت اظخماُٖت 

 عيىانٖبحر بؿُىوي  ألامً ؤلاوؿاوي وجُب٣ُاجه في اإلاداٞل الضولُت م٘ بياءة خى٫ م٩اهخه في ؤلاؾالم 

 ؤبى ظٟٗغ الضاوصي ألامىا٫ 

 مدمض مؿٗض ًا٢ىث الاهترهذ والضٖىة بلى ؤلاؾالم 

 ؤقٝغ مدمض صوابت الاؾدشماع في ؤلاؾالم 

اَغ الخطخم الؿُاسخي: هدى بُان ٢غآوي للضٖىة ؤلاؾالمُت  ض ألاههاعي  البُان الضٖىي ْو  ٍٞغ

ض  الخإنُل الكغعي للخىمُت الظاجُت  ض ؤبى ٍػ  العجميؤبى الحًز

اٍ مً مىٓىع بؾالمي  ؼ ٖؼث الخُاٍ الخىمُت والٞغ  ٖبضالٍٗؼ

 هىع الضًً ٖتر الضٖىة والضاُٖت بلى ؤلاؾالم 

 ٖبضالخمُض ؤبى ؾلُمان الضلُل ؤلاخهائي للٗالم ؤلاؾالمي )ؤعبٗت ؤظؼاء( 

 آلان بغاًخمان –بغوؽ با٦غ  الضلُل الكامل لظوي الاخخُاظاث الخانت 

 ٖبضالخمُض ٖبضالٟخاح اإلاٛغبي الاظخماعي والغ٢ابي في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُتالضوع  

ت ٞخاوي اإلاٗامالث اإلاالُت للمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت   الؼ٧اة: مىؾٖى
مغ٦ؼ الضعاؾاث ال٣ٟهُت 

 والا٢خهاصًت



 

 خؿً ؤًىب الؿلى٥ الاظخماعي في ؤلاؾالم 

 هىع الضًً الخاصمي ؤلاؾالميال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣ٟه  

ٗت في ٖهغ النهًت الٗغبُت ؤلاؾالمُت   هىع الضًً الخاصمي ال٣ُم ألازال٢ُت ؤلاوؿاهُت وم٣انض الكَغ

ؼ ٖؼث الخُاٍ اإلاجخم٘ اإلاخ٩اٞل في ؤلاؾالم   ٖبضالٍٗؼ

 مدمض ٖماعة اإلاكغوٕ الخًاعي ؤلاؾالمي 

ؼ ٖؼث  الىاؽ قغ٧اء في ألامىا٫ الٗامت   الخُاٍٖبضالٍٗؼ

 - اإلاُشا١ ؤلاؾالمي لالجداص الٗالمي لٗلماء اإلاؿلمحن 

ؼ ٖؼث الخُاٍ الىاعصاث اإلاالُت في ٖهض الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم و٦ُُٟت بهٟا٢ها   ٖبضالٍٗؼ

 
ت ٞخاوي اإلاٗامالث  الىنُت، الى٠٢، الكٟٗت، الغقىة، اإلاؿاب٣اث، اإلاغاَىاث، الهبت: مىؾٖى

 واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُتاإلاالُت للمهاٝع 

مغ٦ؼ الضعاؾاث ال٣ٟهُت 

 والا٢خهاصًت

م ب٩اع ز٣اٞت الٗمل الخحري ٠ُ٦ هغسخها و٠ُ٦ وٗممها ؟   ٖبضال٨ٍغ

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم   ؤمحر ٖبضالٍٗؼ

ؼ ٖؼث الخُاٍ خ٣ى١ ؤلاوؿان والخمُحز الٗىهغي في ؤلاؾالم   ٖبضالٍٗؼ

 الٛؼالي ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غفي ٣ٞه م٣اومت الاؾدبضاص:  

 مدمض ٖماعة م٣ا٫ في الؿجن ؤلالهُت ال٩ىهُت الاظخماُٖت 

 مهُٟى الؿباعي مً عوائ٘ خًاعجىا 

 الؿُض مدمض هىح مىهج ؤَل الؿىت والجماٖت في ٢ًُت الخُٛحر بجاهبُه التربىي والضٖىي  

ت خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم   زضًجت الىبراوي  مىؾٖى

سُت  ُت: مغاظٗاث منهاظُت وجاٍع  َه الٗلىاوي –مجى ؤبى الًٟل  هدى بٖاصة بىاء ٖلىم ألامت الاظخماُٖت والكٖغ

 ؤقٝغ مدمض صوابت هدى صعاؾت ظضوي بؾالمُت للمكغوٕ 

 ؤقٝغ مدمض صوابت هدى عظل ؤٖما٫ بؾالمي 

 ؤقٝغ مدمض صوابت هدى ؾُضة ؤٖما٫ مؿلمت 

ؼ ٖؼث الخُاٍ في الخىمُتهٓغة ؤلاؾالم للٗمل وؤزٍغ    ٖبضالٍٗؼ

 ؤبى ًىؾ٠ ٦خاب الخغاط 

 

 

ت   ٖبضالخاٞٔ الهاوي  جى٠ُْ ؤمىا٫ الؼ٧اة في الٗالم ؤلاؾالمي: عئٍت جىمٍى



 

 ببغاَُم البُىمي ٚاهم م٣انض الٗمل الخحري وألانى٫ ؤلاؾالمُت للمكاع٦ت الاظخماُٖت 

 مدمض ًىوـ ٣ٞغ: اإلاكغوٖاث الاظخماُٖت ومؿخ٣بل الغؤؾمالُت ٖالم بال  

٤ُ ببغاَُم الخدى٫ الضًم٣غاَي واإلاجخم٘ اإلاضوي في مهغ: زبرة عب٘ ٢غن في صعاؾت الىٓام الؿُاسخي اإلاهغي    خؿىحن جٞى

ا 
ً
  ع٧ل الؿلم بًُٗضا: اؾتراجُجُاث الخىمُت والخُىع ٢ضًًما وخضًش

 

 

 ؾُض ٢ُب الٗضالت الاظخماُٖت في ؤلاؾالم 

ُت   ًىؾ٠ ال٣غياوي  ؤنى٫ الٗمل الخحري في ؤلاؾالم في يىء الىهىم واإلا٣انض الكٖغ

ٗت اإلاخٗل٣ت باإلاا٫   ًىؾ٠ ال٣غياوي  م٣انض الكَغ

 ًىؾ٠ ال٣غياوي  الؼ٧اة: صوعَا في ٖالط اإلاك٨الث الا٢خهاصًت وقغوٍ هجاخها 

اًت البِئت   ٗت ؤلاؾالمُتٖع  ًىؾ٠ ال٣غياوي  في الكَغ

 ٖبضالؿمُ٘ اإلاهغي  ٖضالت جىػَ٘ الثروة في ؤلاؾالم 

 ببغاَُم لىٍيشا٫ –ؾحرظُى بُُاع  ججاعب الخدى٫ بلى الضًم٣غاَُت: خىاعاث م٘ ال٣اصة الؿُاؾُحن 

ٗت ؤلاؾالمُت وال٨ٟغ ال٣اهىوي الٛغبي   مدمض ٞخخي ٖشمان خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الكَغ

 مدمض ٢ُب الخإنُل ؤلاؾالمي للٗلىم الاظخماُٖتخى٫  

اث الٗامت في ؤلاؾالم   عاقض الٛىىشخي الخٍغ

ض ٖبضالخال٤ الخؿبت في ؤلاؾالم   ٍٞغ

 مدمض ٖماعة ؤلاؾالم وألامً الاظخماعي 

 مدمض ٢ُب ٠ُ٦ هضٖى الىاؽ 

 ببغاَُم الِٗؿىي  الخىمُت في ٖالم مخٛحر 

اث الخىمُت    ظال٫ ؤمحن الا٢خهاصًت٦ك٠ ألا٢ىٗت ًٖ هٍٓغ

٤ الظي ٢ُٗخه الُابان ٦ضولت هامُت   ؤوهى ٦ُىئُدصخي الخىمُت الا٢خهاصًت في الُابان: الٍُغ

اث مؿخ٣بلُت ختى ٖام   َى  ٖهام الخىاوي  م٢2020ًاًا البِئت والخىمُت في مهغ: ألاويإ الخالُت وؾِىاٍع

 ؤهضعو ٦الٞام م٣ضمت ٢هحرة ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ًت    ٖبضالغػا١ هىٞل الؼ٧اةٍٞغ

 

 



 

 

خه  اصة الٗمل الاظخماعي: ما ًدخاط الجمُ٘ مٗٞغ  صًُٟض بىعوؿخاًً ٍع

 ُٞلُب ٧ىجلغ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث 

 صاعن اؾُمىظلى إلااطا جٟكل ألامم: ؤنى٫ الؿلُت والاػصَاع وال٣ٟغ 

 

 

 َلٗذ الؿغوجي جم٨حن ال٣ٟغاء: اؾتراجُجُاث بضًلت 

 ٖلي لُلت اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗغبي: ٢ًاًا اإلاىاَىت وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

ت والاظخماُٖت   نالح ؤخمض مغاص ألاؾالُب ؤلاخهائُت في الٗلىم الىٟؿُت والتربٍى

ا٢تجىُٖت اإلاجخم٘ ب٣ًاًا   ت ؤلٖا  ٖبضالباقي ٖٞغ

ت   ؾٗض ٖالم ا٢خهاصًاث الخىمُت البكٍغ

 اٖخماص ٖالم ؤلاخهاء في البدىر الاظخماُٖت 

 َكام ٖبضاإلاجُض البدض في الخضمت الاظخماُٖت الا٧لُي٨ُُت 

 ؾُض ٖشمان الخدلُل ألازالقي للمؿاولُت الاظخماُٖت 

٩ُلت اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة   ٖبضالخلُم عيا الخُٛحر الاظخماعي َو

 َلٗذ الؿغوجي الخضمت الاظخماُٖت الضولُت 

ا٢ت   ٖبضالغخمً الخُُب الخضمت الاظخماُٖت اإلاخ٩املت في مجا٫ ؤلٖا

اًت اإلادؿىلحن واإلاسجىهحن   ػ٦ىُت ٖبضال٣اصع الخضمت الاظخماُٖت في مجا٫ ٖع

 ٖبضالغخمً الخُُب الخضمت الاظخماُٖت ٦مماعؾت جسههُت مهىُت 

ت   ٖلي لُلت الاظخماُٖت الخضًشت ال٨الؾ٨ُُت الىٍٓغ

ت الاظخماُٖت و٢ًاًا اإلاجخم٘ )زالزت ؤظؼاء(   ٖلي لُلت الىٍٓغ

 ٖلي ؤخمض الُغاح جهمُم البدض الاظخماعي 

 ٖبضالٟخاح ٖشمان زضمت الٟغص في اإلاجخم٘ الىامي 

 َلٗذ الؿغوجي عؤؽ اإلاا٫ الاظخماعي 

ت    ٖلي لُلت الاظخماُٖتٖلم الاظخمإ وبىاء الىٍٓغ



 

 مدمض ػ٧ي ؤبى الىهغ لُا٢ت الخهمُم اإلانهجي للبدض الاظخماعي 

 ؾٗض َه ٖالم مداوع لخىمُت اإلاجخم٘ 

 ػ٦ىُت ٖبضال٣اصع مضزل اإلاماعؾت الٗامت في مجاّلث الخضمت الاظخماُٖت 

 اٖخماص ٖالم م٣ضمت في الاخهاء الاظخماعي 

 ٖبضالٟخاح ٖشمان م٣ضمت في الخضمت الاظخماُٖت 

 ٖبضالغخمً الخُُب مماعؾت الخضمت الاظخماُٖت الُبُت والىٟؿُت 

 قُماء ٖؼث باقا مً ألال٠ بلى الُاء في ؾ٩ُىلىظُت الجماٖاث والٗمل الجماعي 

 خؿجي الجبالي مالمذ و٢ًاًا الخٗلُم الاظخماعي في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ 

 ٖبضاإلا٣هىصؤماوي  م٣ُاؽ اإلاؿاهضة الاظخماُٖت 

ؼ الصخصخي م٣ُاؽ اإلاؿخىي الاظخماعي الا٢خهاصي لؤلؾغة   ٖبضالٍٗؼ

ا٢ت ال٣ٗلُت   ًىؾ٠ مدمض ُٖض م٣ُاؽ اإلاُى٫ اإلاهىُت اإلاهىع اإلالىن لظوي ؤلٖا

 

 

ً الجمُٗاث  ت ج٩ٍى  ٖا٠َ ببغاَُم خٍغ

 مدمض الى٦ُل ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي صوع ال٣ًاء ؤلاصاعي والضؾخىعي في بعؾاء 

 ٞخخي قمـ الضًً قب٩اث الخىانل الاظخماعي والخدى٫ الضًم٣غاَي في مهغ 

ا ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت   ٖشمان ؤخمض ٖشمان الؿُاؾت الى٣ضًت والا٢خهاصًت واإلاالُت وؤزَغ

ت والخُب٤ُ   ٖماص بغ٧اث بصاعة ألاػماث وال٩ىاعر بحن الىٍٓغ

ٗت ؤلاؾالمُتخماًت    ٞغط مدمض البىشخي ؤلاوؿان مً هٟؿه بحن الكغائ٘ ال٣ضًمت والكَغ

ت الغوخُت للبِئت والخىمُت: مإزىطة ًٖ ٞهم مالٟاث ألاؾخاط مدمىص مدمض َه   مهُٟى الجُلي الىٍٓغ

 ؤخمض بسُذ الٛؼالي ؤخ٩ام التر٧اث وألاو٢اٝ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي 

ضالت اظخماُٖت بظغائُتجضابحر الخماًت ال٣ًائُت    ؤخمض ؾُض ؤخمض مدمىص للمٗى٢حن: هدى خماًت بظغائُت للمٗى٢حن ٖو

 ؤخمض ؾُض ؤخمض مدمىص الخماًت ؤلاظغائُت للمٗى٢حن: في ال٣ًُت هدى ٖضالت اظخماُٖت بظغائُت في الخ٣اضخي والخىُٟظ 

ا في جد٤ُ٣   بُت وؤزَغ سخي الٗضالت الاظخماُٖتهىُٖت الغ٢ابت ٖلى صؾخىعٍت ال٣ىاهحن الًٍغ  ؤخمض ٖبضالخؿِب الؿىتٌر

 
ت ٖلى الجمُٗاث واإلااؾؿاث ألاَلُت: صعاؾت في يىء ال٣اهىن ع٢م  لؿىت  84خضوص الغ٢ابت ؤلاصاٍع

 وؤخ٩ام ال٣ًاء ؤلاصاعي  2002
 عظب الؿُض مدمض ال٨دالوي 

ٗت وال٣اهىن: مخًمًىا ؤَم الاجٟا٢ُاث الضولُت   مدمض مدمىص ٖلُىٍ إلا٩اٞدت الٟؿاص خماًت اإلاا٫ الٗام بحن الكَغ



 

 ؤؾامت خؿىحن ٖبُض ألاخ٩ام اإلاؿخدضزت في اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص 

ي: اإلاٟهىم اإلاماعؾت اإلاىاءمت   ؤخمض ببغاَُم مهُٟى خ٣ى١ ؤلاوؿان في هُا١ الٗمل الكَغ

االخماًت الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان: صعاؾت آللُاث ومًمىن الخماًت   ًُ ا ووَى ًُ ا وب٢لُم ًُ ا ٖاإلا  ؤخمض ؤبى الٞى

٘ والىزائ٤ الضولُت: صعاؾت م٣اعهت  غ خ٣ى١ ؤلاوؿان الؿُاؾُت في الدكَغ  ؤخمض ظمٗت ؾٍغ

 ؤخمض خؿً ٞىلي ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان 

اث: الًىابِ والخضوص   اإلاهغي  خاػم بُىمي الىظحز في ؤخ٩ام اإلاد٨مت الضؾخىعٍت الٗلُا في الخ٣ى١ والخٍغ

ت الصخهُت وفي بِئت آمىت هُٟٓت   خمضي عظب ُُٖت الخماًت الجىائُت لخ٤ ؤلاوؿان في الخُاة وفي الخٍغ

 زالض ظما٫ ؤخمض خؿً خ٤ ؤلاوؿان في الخُاة في ؤلاؾالم 

اجه ألاؾاؾُت في و٢ذ الؿلم   عاقض ٞهُض اإلاغي  خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

ٗذ عقىان ال٣ٗابُت الخضًشت واٖخباعاث خ٣ى١ ؤلاوؿانالٗمل للىٟ٘ الٗام بحن م٣خًُاث الؿُاؾت    ٞع

اث الٗامت: صعاؾت م٣اعهت   ٖانم عمًان مغسخي الخىُٓم ال٣اهىوي لخالت الُىاعئ وؤزٍغ في الخ٣ى١ والخٍغ

 ٖبضالؿالم مىهىع الكُىي  ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والخىز٤ُ 

ت   ض ؤلا٢لُمُتمهاصع خ٣ى١ ؤلاوؿان الضًيُت الضولُت ال٣اٍع  ٖبضالىانغ ؤبى ٍػ

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان في الًبِ ال٣ًائي  ا ٖبضالٍٗؼ  ٖهام ػ٦ٍغ

ٗاث الىَىُت واإلاىاز٤ُ الضولُت   ٞخىح ٖبضهللا الكاطلي الخ٣ى١ ؤلاوؿاهُت للمغؤة بحن الدكَغ

 
ٗت ؤلاؾالمُت وال٣ىاهحن الىيُٗت: ألاخ٩ام ألاؾاؾُت لخ٣ى١  الخ٣ى١ الضؾخىعٍت لئلوؿان في الكَغ

 آلُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان –ؤلاوؿان 
 مدمض ٖبضهللا الٟالح

 مدمىص قٍغ٠ بؿُىوي ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي 

ُت وؤلاظغائُتالجغائم يض ؤلاوؿاهُت: َبُٗتها زهائهها والخُىعاث التي لخ٣ذ بإخ٩امها    مدمىص قٍغ٠ بؿُىوي اإلاىيٖى

 مدمىص قٍغ٠ بؿُىوي ؤظؼاء( 3الىزائ٤ الضولُت وؤلا٢لُمُت اإلاٗىُت بد٣ى١ ؤلاوؿان ) 

خباعاث ألامىُت   َاوي ؾمحر ٖبضالغػا١ خ٣ى١ ؤلاوؿان في الٗمل والخى٣ل واإلاؿاواة بحن اإلاكغوُٖت والٖا

ت يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي وؤلاوؿاوياإلاؿاولُت الضولُت ًٖ ػعاٖت ألالٛام في    بًىاؽ مهُٟى مدمىص ؤبى ٍع

 
الخماًت الضولُت للبِئت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت: الاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت مٗل٣ًا ٖليها بأعاء 

 ال٣ٟه وؤخ٩ام ال٣ًاء الضولي
 ؾُض َال٫

ض ألامم اإلاخدضة بحن الاهجاػ وؤلازٟا١   ٖبضالىانغ ؤبى ٍػ

: صعاؾت م٣اعهت ألامم  بت في الؿ٣ٍى  ٖشمان ٖبضالغخمً ٖبضال٠ُُ اإلاخدضة والٚغ

ٗت ؤلاؾالمُت طاث الهلت   مدمض خمض الٗؿبلي ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وؤخ٩ام الكَغ

 
ٗت ؤلاؾالمُت:  خماًت ؤلاوؿان في خاّلث ال٩ىاعر الُبُُٗت في يىء ال٣اهىن الضولي الٗام والكَغ

 صعاؾت م٣اعهت
٤ُ مدمض   مدمىص جٞى



 

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الضولي   مىحرة ؤخمض ٖبضهللا البكاعي  خ٣ى١ ؤلاوؿان في بَاع الكَغ

 وؿُمت ظالر الخماًت الضولُت لخ٣ى١ اإلاغؤة في اإلاىاز٤ُ الضولُت 

 

 

  ً  مضخذ مدمض ؤبى الىهغ الٗغبيعئٍت مؿخ٣بلُت لخُىٍغ الٗمل الخُىعي في الَى

ذ ظما٫ الضًً ٖلي قمغور الخى٦مت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي   مٞغ

ا بخضي آلُاث خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان   مغعي مدمض ٖبضهللا الىٓام ال٣اهىوي للمد٨مت ألاوعوبُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان باٖخباَع

اب بحن ؾُاصة الضؾخىع واهتها٥ خ٣ى١ ؤلاوؿان   مىِسخيًامً  م٩اٞدت ؤلاَع

 مدمض ؤخمض ٖبضهللا خ٣ى١ ؤلاوؿان بحن الكغائ٘ ال٣اهىهُت ال٣ضًمت واإلاىاز٤ُ الضولُت اإلاٗانغة 

ٗت   ًىؾ٠ خؿً ًىؾ٠ خ٣ى١ ألا٢لُاث في ال٣اهىن الضولي والكَغ

 
خ٣ى١ ؤلاوؿان والًماهاث ال٣ًائُت: صعاؾت ل٣اهىن اإلاغاٞٗاث م٣اعهت بال٣ٟه ؤلاؾالمي وبٌٗ 

 الضولُتالاجٟا٢ُاث 
 هجُب ؤخمض ٖبضهللا

 مدمىص ٖبضاإلاىٗم ًىؾ٠ الى٠٢ ؤلاؾالمي وصوعٍ في الخس٠ُٟ مً عجؼ اإلاىاػهت 

ُت وجُب٣ُاتها الٗملُت  ؼ ٢اؾم مداعب ا٢خهاصًاث الؼ٧اة الكٖغ  ٖبضالٍٗؼ

ت والخُب٤ُ   مدمض ٖباؽ بضوي  اإلاداؾبت في مجا٫ الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الىٍٓغ

 ؤخمض خؿحن مداؾبت الؼ٧اة 

 
ٞاٖلُت بغهامج مبجي ٖلى الىؾائِ اإلاخٗضصة لخىمُت بٌٗ مٟاَُم خ٣ى١ ؤلاوؿان لضي َٟل ما 

 ٢بل الضعاؾت
 مىا٫ ؾٗضي مٛاػي 

ب اإلاٗا٢حن   هُللي مدمض الُٗاع اإلاىؾ٣ُى وجضٍع

اًت الاظخماُٖت والىٟؿُت للٟئاث الخانت واإلاٗا٢حن  م ببغاَُم خىا الٖغ  مٍغ

 مدمض ؾالمت ٚباعي  الكبابالخىمُت وعٖاًت  

ت مً مىٓىع الخضمت الاظخماُٖت   ؤخمض ٖبضالٟخاح ج٣ُُم اإلاكغوٖاث الاظخماُٖت والخىمٍى

 الؿُض ٖبضالخمُض الخدلُل ؤلاخهائي وجُب٣ُاجه في صعاؾاث الخضمت الاظخماُٖت 

ت، ججاعب صولُت وجىز٤ُ لخجاعب   غ الىٍٓغ تالٗمل م٘ ظماٖاث اإلاجخم٘ اإلادلي: ألَا  ؤخمض مهُٟى زاَغ مهٍغ

اإلاُت ل٣ًاًا الخىمُت   ماَغ ؤبى اإلاٗاَي الاججاَاث الخضًشت في الخىمُت الكاملت: مٗالجت مدلُت وصولُت ٖو

 ماَغ ؤبى اإلاٗاَي الاججاَاث الخضًشت في الخضمت الاظخماُٖت الضولُت 

 مدمض ٖبضالٟخاح مماعؾاث الخضمت الاظخماُٖت م٘ مك٨الث ألاؾغة والُٟىلت 



 

 مدمض ٖبضالٟخاح بصاعة الجىصة الكاملت وبىاء ٢ضعاث اإلاىٓماث الاظخماُٖت 

 َلٗذ الؿغوجي الخىمُت الاظخماُٖت مً الخضازت بلى الٗىإلات 

 مجى ُُٖت زؼام الخىمُت الاظخماُٖت في بَاع اإلاخٛحراث اإلادلُت والٗاإلاُت 

اًت الاظخماُٖتاججاَاث مٗانغة إلاماعؾت جىُٓم اإلاجخم٘ في ؤظهؼة ومىٓماث    مىا٫ َلٗذ مدمىص الٖغ

ت ومجاّلث اإلاماعؾت   مىا٫ َلٗذ مدمىص الخضمت الاظخماُٖت: عئٍت هٍٓغ

 مدمض بهجذ ٦ك٪ الخضمت الاظخماُٖت في اإلاجا٫ الخٗلُمي 

اًت الاظخماُٖت والىٟؿُت للمؿىحن   مدمض ؾُض ٞهمي الٖغ

ت وؤؾـ جُب٣ُُت في الخضمت    الؿُض ٖبضالخمُض الاظخماُٖتالاجها٫: اججاَاث هٍٓغ

 ؤبى الخؿً ٖبضاإلاىظىص الضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان: هٓغة اظخماُٖت 

مت وال٣ٗاب   مدمض ؾُض ٞهمي الخضمت الاظخماُٖت في مجا٫ الجٍغ

اًت الُبُت والخإَُلُت مً مىٓىع الخضمت الاظخماُٖت   ؾامي مهُٟى ػاًض الٖغ

 ؾلىي ٖشمان الهض٣ًي اإلاضعسخي وعٖاًت الكبابمنهاط الخضمت الاظخماُٖت في اإلاجا٫  

 مدمض ؾُض ٞهمي اإلاماعؾت الٗامت في الخضمت الاظخماُٖت 

 مجى ُُٖت زؼام بصاعة اإلااؾؿاث الاظخماُٖت في بِئت مخٛحرة 

 ظما٫ شخاجت خبِب مىاهج البدض الٗلمي في الخضمت الاظخماُٖت والٗلىم ؤلاوؿاهُت 

 ظما٫ شخاجت خبِب الخضمت الاظخماُٖت والٗلىم ؤلاوؿاهُت٢ًاًا مىهجُت في البدض في  

 ؤخمض ٖبضالٟخاح الخىمُت اإلاؿخضامت في اإلاجخم٘ الىامي في يىء اإلاخٛحراث الٗاإلاُت واإلادلُت الخضًشت 

ت وجىمُت اإلاجخم٘ اإلادلي   مىا٫ َلٗذ اإلاىاعص البكٍغ

 مدمضعؤٞذ ٖبضالغخمً  الخضمت الاظخماُٖت وعٖاًت ألاؾغة والُٟىلت 

٤ الخضماث الاظخماُٖت وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث   ماَغ ؤبى اإلاٗاَي الاججاَاث الخضًشت في حؿٍى

 ماَغ ؤبى اإلاٗاَي الاججاَاث الخضًشت في ظىصة حٗلُم الخضمت الاظخماُٖت 

اث ومىاهج   َلٗذ الؿغوجي الخسُُِ الاظخماعي: هٍٓغ

اث الاججاَاث الخضًشت في اإلاماعؾت الٗامت في الخضمت   ماَغ ؤبى اإلاٗاَي الاظخماُٖت: ؤؾـ وهٍٓغ

 ماَغ ؤبى اإلاٗاَي الاججاَاث الخضًشت في البدىر ال٨مُت والبدىر ال٨ُُٟت وصعاؾاث الخضمت الاظخماُٖت 

 عؤٞذ ٖبضالغخمً مدمىص الٗمل الاظخماعي ؤلا٧لُي٩ُي: صعاؾاث وبدىر مٟاَُم و٢ًاًا  

 ؤبى الخؿً ٖبضاإلاىظىص الاظخماُٖتاإلاخٛحراث اإلاٗانغة في الخضمت  

 مدمض ؾُض ٞهمي الٗضالت الاظخماُٖت: اؾتراجُجُاث وآلُاث 



 

ٟا٫   ببغاَُم ٖبضالٟخاح آلُاث اإلاىٓماث الاظخماُٖت الخ٩ىمُت وألاَلُت في مىاظهت مك٩لت ؤلاججاع باأَل

 ؤخمض ٖبضالٟخاح واججاَاثجم٨حن الٟئاث اإلاهمكت مً مىٓىع الخضمت الاظخماُٖت: ؤؾـ ومباصئ ؤؾالُب  

غ اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضمت الاظخماُٖت: ٢ًاًا مهىُت وبدىر مُضاهُت   هه٠ُ ٞهمي جٍُى

غ وجدضًض اإلاىٓماث الخُىُٖت في الٗالم الىامي: مضازل واؾتراجُجُاث   ؤخمض ٖبضالٟخاح جٍُى

 ػاًضؾامي مهُٟى  خخمُت الخسُُِ الاظخماعي: عئٍت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت 

 هىعظان ٖاص٫ مدمىص ٢ىة الظ٧اء الاظخماعي في جُٟٗل اإلاؿاولُت الاظخماُٖت ومٟهىم الظاث الاظخماُٖت 

 مدمض ؾُض ٞهمي بؾهاماث الخضمت الاظخماُٖت في الخىُٓماث الهىاُٖت 

 مىا٫ َلٗذ مدمىص صعاؾاث وجُب٣ُاث مُضاهُت في مجاّلث الخضمت الاظخماُٖت )ظؼؤن( 

 مدمض ؾُض ٞهمي الاظخماُٖتاإلاؿاولُت  

 مجى ُُٖت زؼام البدض في الخضمت الاظخماُٖت: ؤؾـ مىهجُت وجُب٣ُاث ٖملُت 

 ٖبضالىانغ ٖىى اإلاهاعاث ؤلا٧لُي٨ُُت للخضمت الاظخماُٖت 

 ٞخخي ؤخمض مدمض ٖلي الخضمت الاظخماُٖت في اإلااؾؿاث الصخُت في يىء ؾُاؾاث الخصخهت 

 مهُٟى مدمض ٖلي ؤلاوؿانالخضمت الاظخماُٖت وخ٣ى١  

 مدمض ٖبضالٟخاح اإلاماعؾت الٗامت في الخضمت الاظخماُٖت باإلاجا٫ اإلاضعسخي 

 مجى ظمُل ؾالم الخىمُت اإلاؿخضامت للمجخمٗاث اإلادلُت 

اًت الاظخماُٖت    ؤخمض مهُٟى زاَغ البدض الاظخماُٖت في مجا٫ الٖغ

 ٖبضالىانغ ٖىى الاظخماُٖتالخ٣ضًغ في الخضمت الاظخماُٖت: ج٣ضًغ اإلاك٨الث  

ت الجضًضة: مضازل اؾتراجُجُاث   ؤخمض ٖبضالٟخاح الخضمت الاظخماُٖت ومىاظهت جدضًاث الشىعة ؤلاصاٍع

ت اإلاؿخضامت: هدى مضن بضو٫ الٗالم الشالض في يىء مخٛحراث الٗهغ   ؤخمض ٖبضالٟخاح الخسُُِ للخىمُت الخًٍغ

 ؤخمض ًىؾ٠ ٢ًاًا ٢غاءاثهدى جىظُه بؾالمي للخضمت الاظخماُٖت:  

 ظما٫ ق٨غي  مهاعاث اإلااؾؿت اإلاهىُت لؤلزهائي الاظخماعي: في يىء اإلاُشا١ ألازالقي للٗمل اإلانهي 

 َُام خمضي نابغ وا٢٘ وآلُاث الخضمت الاظخماُٖت وجم٨حن اإلاغؤة 

ٟا٫ ألاًخام    مدمض ببغاَُم آصم ٖشمان SOSجىمُت الؿلى٥ الاظخماعي بماؾؿاث ألَا

 ؤبى الخؿً ٖبضاإلاىظىص الٗمل م٘ الكباب هٓغة جدلُلُت اظخماُٖت 

غ١ الٗالط  اًت اإلاٗى٢حن: اخخُاظاتهم ومك٨التهم َو  مدمض ؾالمت ٚباعي  ٖع

 ٖبضاإلادحي مدمىص الخضمت الاظخماُٖت ومجاّلث اإلاماعؾت اإلاهىُت 

 الىهغمضخذ ؤبى  مماعؾت الخضمت الاظخماُٖت في مجا٫ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت 



 

 مدمض ؾُض ٞهمي الاججاَاث الخضًشت في َغ١ وؤصواع ألازهائي الاظخماعي في اإلاجا٫ الُبي 

اث اإلاماعؾت اإلاهىُت للخضمت الاظخماُٖت  اث وهماطط الخضزل اإلانهي ٖلى مسخل٠ ؤوؿا١ ومؿخٍى  ظما٫ شخاجت خبِب هٍٓغ

 مجى ُُٖت زؼام ؾُاؾاث الخماًت الاظخماُٖت للٟئاث اإلاؿخًٟٗت في يىء الٗىإلات 

 ظما٫ شخاجت خبِب اإلاماعؾت الٗامت: مىٓىع خضًض في الخضمت الاظخماُٖت 

 ٖلي ؾُض ٖلي مؿلم جىُٓم اإلاجخم٘ ومىاظهت ال٩ىاعر 

اًت الاظخماُٖت   ؤخمض ٖبضالٟخاح هاجي ؾُاؾت الٖغ

 مدمض ؾُض ٞهمي ؤؾـ الخضمت الاظخماُٖت 

 

 

 مدمض باباٖمي ٧ىلً: ٞخذ هللا ٧ىلً ومكغوٕ الخضمت ٖلى يىء همىطط الغقض البراصًم 

 ماًمى٫ ؤخؿً زان ٞخذ هللا ٧ىلً: الغئٍت والخإزحر ججغبت ٞاٖلت في اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 ٞخذ هللا ٧ىلً الاؾخ٣امت في الٗمل والضٖىة 

 ٞخذ هللا ٧ىلً إلاؿاث في بنالح اإلاجخم٘ 

 

  

سُت   لحن َاهذ وكإة خ٣ى١ ؤلاوؿان: إلادت جاٍع

 ًىسخي بم َاهُما٧ي ألامم اإلاخدضة: م٣ضمت ٢هحرة ظًضا 

 ٚىؾخاٝ لىبىن  عوح الاظخمإ 

 مىهدؿ٨ُى عوح الكغائ٘ 

 صًُٟض صًجغاحؿُا خ٣ى١ الخُىان: م٣ضمت ٢هحرة ظًضا 

: ٠ُ٦ جدضر الشىعاث    ٧ىامي ؤهُىوي ؤبُاٍ ألازال٢ُت؟مُشا١ الكٝغ

ل الجٕى واإلاجاٖاث  ُّ  ؤهُىن الجم

 ًىؾ٠ هداؽ الٟالح: خالخه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

 ظان ظا٥ عوؾى ؤنل الخٟاوث بحن الىاؽ 

 ظان ظا٥ عوؾى ال٣ٗض الاظخماعي 



 

٤ُ الٗٓم البُان في الخمضن وؤؾباب الٗمغان   ٞع

 ؤظا٠ًُؤخمض  خ٣ى١ اإلاغؤة في ؤلاؾالم 

 ؾدًُٟ ؾمُض الا٢خهاص البُئي: م٣ضمت ٢هحرة ظًضا 
 

 

غوؿا   مدمض الى٦ُل اإلاجخم٘ اإلاضوي: صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت بحن مهغ والؿٗىصًت ٞو

عي للجمُٗاث ألاَلُت: صعاؾت م٣اعهت   الى٦ُلمدمض  الخُىع الضؾخىعي والدكَغ

 زائغ ال٣ٗاص خ٣ى١ الطخاًا في يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي الجىائي: صعاؾت م٣اعهت 

اث الٗامت: صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت   مدمىص عقُض يماهاث خماًت الخ٣ى١ والخٍغ

غ الىٓام ال٣اهىوي للما٫ الٗام   ؤخمض اٍٚغ

 بال٫ ألاههاعي  الؼ٧اة والًغائب 

ؼ جُىعٍ مباصئه آلُاث جىُٟظٍال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي:    مدمض ٍٖؼ

ؼ مؿاولُت اإلا٣اجل ًٖ اهتها٥ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي   مدمض ٍٖؼ

 ُٞهل البدحري  الٗضالت ٖىض ؤعؾُى 

 ُٞهل البدحري  ؤ٩ٞاع َُجل ًٖ ال٣اهىن والضولت واو٩ٗاؾاتها ٖلى ال٨ٟغ ألاًضلىجي 

ش الىٓم ال٣اهىهُت والاظخماُٖت   ُٞهل البدحري  جاٍع

ا  ًُ  خمىصة ٞاعو١ الخماًت الضولُت للىاػخحن صازل

ت في ال٣اهىن الضولي للبِئت   صبِل ٖمحروف ؤَضاٝ خماًت الصخت البكٍغ

 بى ٚاهم ًىؾ٠ اإلاؿاءلت ًٖ الجغائم البُئُت في ال٣اهىن الضولي 

 مهضيظما٫  الىٓم ال٣اهىوي الضولي لخماًت البِئت مً ألايغاع الىاظمت ًٖ ألاؾلخت الىىوٍت 

جي ألخ٩ام ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي   ؤخمض مغعي هدى جُٟٗل ؤلاهٟاط الجىائي الَى

 َىاء الخبحري  صوع مجلـ ألامً في جُٟٗل خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان 

 قا٦غ الٗهُمي ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ وصوعٍ في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي  

 ؾامذ ٖبضال٣ىي  ًٖ ؤلاوؿاهُتالخضزالث الضولُت لخماًت البِئت والضٞإ  

 ً  ٖضهان الكمغي  الخماًت الضولُت لخ٣ى١ الٗما٫ اإلاهاظٍغ

ا في خ٣ى١ ؤلاوؿان   سخغ مًٗ مك٩لت اوٗضام الجيؿُت وآزاَع

ٗت وال٣اهىن    بال٫ ألاههاعي  ؤخ٩ام الؼ٧اة والًغائب وجُب٣ُاتها اإلاٗانغة: صعاؾت جإنُلُت م٣اعهت بحن الكَغ
 



 

 

 ٧ىعوهابكُما –قهُض ًىؾ٠  اججاَاث في الخىمُت: صوع الجامٗاث في الخىمُت الا٢خهاصًت 

 لالؾدُالء ٖلى الؿلُت والخٟاّ ٖليها: صلُل الاؾدبضاص واإلاؿدبضًً 
ً

 بغوؽ بُىهى صو مؿ٣ُخا الٟؿاص ؾبُال

 قٍغ٠ صوّلع ٢بًت الُمحن اإلاخُٝغالؿُى ٖلى الٗالم: الخىمُت والضًم٣غاَُت في  

 نالر الؿىىسخي بق٩الُت اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗغبي: الٗهبت والؿلُت والٛغب 

 مهُٟى ٖبضالٛجي ألاو٢اٝ ٖلى ال٣ضؽ 

ا٢ت في الترار الكٗبي اإلاهغي: ٢غاءة في ؤبٗاص الخىٕى الخال١  ت مً الباخشحن ججلُاث ؤلٖا  مجمٖى

 

 

 ببغاَُم البُىمي ٚاهم ألاو٢اٝ والؿُاؾت واإلاجخم٘ في مهغ 

٪ َاًجي بؾالم الؿى١    باجٍغ
 

 

 عوبغث ص. بىجىام ٠ُ٦ جىجر الضًم٣غاَُت ؟ ج٣الُض اإلاجخم٘ اإلاضوي في بًُالُا الخضًشت 

 ظُٟغي ص. ؾا٦ـ ال٣ٟغ: الاخخماّلث الا٢خهاصًت في ٖهغها الخايغنهاًت  

 بى٫ ظىعصون  وكإة وجُىع خ٣ى١ ؤلاوؿان الضولُت 

ل الجمُٗاث ألاَلُت  ت مً اإلاالٟحن جمٍى  مجمٖى

غصا اإلاجخم٘ اإلاضوي   ط. ٍو
 

 

اث: صعاؾت ظضًضة في يىء ال٣غآن    ًىؾ٠ ال٣غياوي  والؿىتفي ٣ٞه ألاولٍى

اث الخغ٦ت ؤلاؾالمُت   ًىؾ٠ ال٣غياوي  ؤولٍى

لؿٟخه في يىء ال٣غآن والؿىت   ًىؾ٠ ال٣غياوي  ٣ٞه الجهاص: صعاؾت م٣اعهت ألخ٩امه ٞو

 ًىؾ٠ ال٣غياوي  ز٣اٞت الضاُٖت 

ًت ويغوعة   ًىؾ٠ ال٣غياوي  الخل ؤلاؾالمي ٍٞغ
 



 

 

 ٖبضالخمُض الٛؼالي خى٫ اإلاىهج ؤلاؾالمي في الخىمُت الا٢خهاصًت 

 ٖشمان خؿحن ٖبضهللا  الؼ٧اة: الًمان الاظخماعي ؤلاؾالمي 

 

٘ عؤؾ٪: الضلُل الٗملي هدى ؤلابضإ وحُٛحر اإلاجخم٘   الش٣اُٞتصاع الٟاعو١ لالؾدشماعاث  ظىن ظغاَام اٞع

 بًترا٥ للُباٖت واليكغ مضخذ ؤبى الىهغ بصاعة مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 صاع البكحر للش٣اٞت والٗلىم ببغاَُم البُىمي ٚاهم ججضًض الىعي بىٓام الى٠٢ ؤلاؾالمي 

ما٫   صاع الخىػَ٘ واليكغ ؤلاؾالمُت خؿحن شخاجه اإلاُشا١ ؤلاؾالمي ل٣ُم عظا٫ ألٖا

 
الجمُٗاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والضًيُت وصوعَا في 

 1936 – 1882اإلاجخم٘ اإلاهغي في الٟترة مً 
 م٨خبت آلاصاب ؾامُت مدمض ٖبضالغخمً

 صاع الش٣اٞت الٗلمُت ظما٫ الخىلي الاؾدبضا٫ واٚخهاب ألاو٢اٝ: صعاؾت وزائ٣ُت 

 
الٗمل ٖلى ج٣ضم ألامت والغقي بها ٞغى ٦ٟاًت ٖلى ٧ل 

 ومؿلمتمؿلم 
 صاع الٗالم الٗغبي ؤصَم ببغاَُم ظال٫ الضًً

ت الجامُٗت مىا٫ مدمض ٖباؽ الٗمل الخُىعي بحن الىا٢٘ واإلاإمى٫    صاع اإلاٗٞغ

حن  ذ َكام الغوبي الخُٕى وبصاعة اإلاخُٖى  صاع محًر

ب واليكغ مضخذ ؤبى الىهغ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث واإلاىٓماث  ت الٗغبُت للخضٍع  اإلاجمٖى

 زالض الِٟكاوي  عاًاث الخمغص: الخغ٧اث الاظخماُٖت اإلاىاًَت للٗىإلات 
مغ٦ؼ اإلادغوؾت لليكغ والخضماث الصخُٟت 

 واإلاٗلىماث

 م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ًدحى ال٣غشخي ٦خاب الخغاط 

نهم هىاع التربُت اإلاضهُت وجُىٍغ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي   م٨خبت مضبىلي ؤخمض ٍػ

اث    مهغ الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘ ُٞلُب ظىهؼ الاظخماُٖت واإلاماعؾت البدشُتالىٍٓغ

ت في الخضمت الاظخماُٖت   عواٞض لليكغ والخىػَ٘  شخاجت نُام اإلاؿاعاث الىٍٓغ

٤ اإلاؿضوص: صعاؾت في البٗض الخًاعي    صاع آٞا١ الٛض مدمىص ؾٟغ –ؾُض صؾىقي  سٛغة في الٍُغ

تالبىاء اإلااؾسخي في اإلاىٓماث    صاع ؤلاًمان مدمض هاجي ُُٖت الخحًر

ا في جىمُت الٟغص واإلاجخم٘   صاع البهائغ للُباٖت واليكغ مدٟىّ ؤبى ِٖكت ٞغوى ال٨ٟاًت وؤزَغ

ل واؾدشماع ألاو٢اٝ ؤلاؾالمُت   مدمض الٟاجذ اإلاٛغبي جمٍى
 الكغ٦ت الٗغبُت

٤ والخىعٍضاث  اإلاخدضة للدؿٍى

تاإلاداؾباث وال٣ىائم اإلاالُت في   ٤ُ الجمُٗاث الخحًر  مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت لئلصاعة ٖبضالغخمً جٞى

ت   م٨خبت ؤلامام البساعي لليكغ والخىػَ٘ مدمض ًىؾ٠ ٖضؽ نهب ال٣ٟغاء: ؤلاوؿان في ٖالم الخ٨خالث الاخخ٩اٍع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٞلؿُٟت(خ٣ى١ ؤلاوؿان )ؾلؿلت صٞاجغ  
ٖبضالؿالم  –مدمض ؾبُال 

 بىٗبضالٗالي

ت مً الباخشحن في الخإؾِـ الٟلؿٟي لخ٣ى١ ؤلاوؿان: ههىم مسخاعة   مجمٖى

ت الٗضالت ٖىض ظىن عولؼ: هدى حٗا٢ض اظخماعي مٛاًغ   مدمض َاقمي هٍٓغ

 ٖبضهللا الخمىصي وعي اإلاجخم٘ بظاجه: ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي في اإلاٛغب الٗغبي 

 

 

 مدمض الخٟٓاوي  الخُب٤ُ اإلا٣انضي في ٣ٞه ألامىا٫ مً زال٫ ٦خاب اإلاُٗاع الجضًض للىػاوي 

 ؤبى ب٨غ ابً الجض الٟهغي  ؤخ٩ام الؼ٧اة 

 مدمض ال٨خاوي خ٣ى١ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم: م٣اعهت م٘ ال٣اهىن الضولي الٗام 

 

 

 ُٞهل ؾٗض ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ال٣ضًم 

ت الصخاٞت وخ٣ى١ ؤلاوؿان   ٖبضالخال٤ ٞاعو١ ؤػمت ال٣ًاء اإلاهغي وخٍغ

ت مً الباخشحن الخُاب ؤلاؾالمي وبٖاصة جإؾِـ اإلاجا٫ الٗام   مجمٖى

 

 

اوي ألاو٢اٝ اإلاٛغبُت: صعاؾت مىهجُت في ألاؾـ وألابٗاصمضوهت    مجُضة الٍؼ

 بصَعـ خماصي اإلاهالر اإلاغؾلت وبىاء اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي 

 ابً مدمض الؿهى٫  هسب اإلاجخم٘ اإلاضوي في اإلاٛغب: صعاؾت ؾىؾُىؾُاؾُت 

 بًمىن بى٨غ مضعؾت الخُاع الٗام: آلازاع الؿُاؾُت والا٢خهاصًت لؼواط اإلاا٫ والؿلُت 

 

 



 

 

 ٞىػي بىزٍغو مضزل بلى ؾىؾُىلىظُا الجمُٗاث 

م بىاوي البٗض اإلا٣انضي للى٠٢ في اإلاٛغب   ٖبضال٨ٍغ

اًاتها  اًخه، وكإة الضولت، مبرعاث ٢ُام الضولت ٚو  مدمض بهاوي  الضولت واإلاجخم٘: ؤنل اإلاجخم٘ ٚو

 مدمض بهاوي  والؿلُت، الضولت بحن ال٣اهىن والٗى٠، الضولت بحن ال٣ٗل والخ٣لُضالضولت واإلاجخم٘: الضولت  

ت مً مىٓىع حكاع٧ي   ببغاَُم باًؼو  الخىمُت مكاع٦ت: في م٣اعبت اإلاؿإلت الخىمٍى

 الهاصقي الٗماعي  التربُت والخىمُت وجدضًاث اإلاؿخ٣بل: م٣اعبت ؾىؾُىلىظُت 

؟ الؿُاؾت، الؿى١، والضًم٣غاَُت: حؿلُ٘  ٍغ  مدمض بىظىا٫ ؤلاوؿان ؤم جدٍغ

 مدمض بهاوي  الٗى٠ والٗضالت 

 مدمض ق٣حر الؿلُت واإلاجخم٘ اإلاضوي: آلُاث الخد٨م وجغؾباث الؿلى٥ الؿُاسخي باإلاٛغب 

 خؿً ٢غهٟل اإلاجخم٘ اإلاضوي والىسبت الؿُاؾُت: ب٢هاء ؤم ج٩امل؟ 

 عقُض بً بُه ؤهٓمت الخماًت الاظخماُٖت باإلاٛغب: الخدضًاث وآلاٞا١ 

ؼ في الضًم٣غاَُت واإلاجخم٘ اإلاضوي   ٖبضؤلاله بل٣ٍؼ

بُت واؾتراجُجُت الخىمُت   ٖبضالؿالم ؤصًب الؿُاؾت الًٍغ

 مدمض عيىان اإلاباصئ الٗامت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والٗضالت الضولُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ت مً الباخشحن ؤبدار هضوة بؾهام ال٨ٟغ ؤلاؾالمي في الا٢خهاص اإلاٗانغ   مجمٖى

ت مً الباخشحن ؤبدار هضوة الخضمت الاظخماُٖت في ؤلاؾالم   مجمٖى

ت مً الباخشحن ألاؾغة اإلاؿلمت في ْل الخٛحراث اإلاٗانغة   مجمٖى

 مدؿً ٖبضالخمُض ؤلاؾالم والخىمُت الاظخماُٖت 

 ؾمحر ٖبضالخمُض عيىان ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت وصوعَا في جمىٍل الخىمُت الا٢خهاصًت 

ش ؤلاؾالمي   ٖبضالخمُض ؤبى ؾلُمان بق٩الُت الاؾدبضاص والٟؿاص في الخاٍع

ؼ  ألانى٫ الٗامت للٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم و٢ذ الخغب   ن٣غٖبضالٍٗؼ

 ؤخمض ٖبضالىهِـ قخا ألانى٫ الٗامت للٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم و٢ذ الؿلم 

 ؤخمض ٞغاؽ الٗىعان ا٢خهاصًاث ألامً الاظخماعي: الخدضي والاؾخجابت 

ت مً الباخشحن ألامت وؤػمت الش٣اٞت والخىمُت )ظؼؤًً(   مجمٖى

ُت وهماطط جُب٣ُُت  ت مً  بىاء اإلاٟاَُم: صعاؾت مٗٞغ  الباخشحنمجمٖى

 خىان مدمض ٖبضاإلاجُض الخّٛحر الاظخماعي في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الخضًض 

م الضوع الاظخماعي للمهاٝع ؤلاؾالمُت  ت مً الباخشحن ج٣ٍى  مجمٖى

 َه ظابغ الٗلىاوي الخىظُه ؤلاؾالمي للخضمت الاظخماُٖت: اإلاىهج واإلاجاّلث 

 ههغ مدمض ٖاٝع وصّللت اإلاٟهىمالخًاعة، الش٣اٞت، اإلاضهُت: صعاؾت لؿحرة اإلاهُلر  

 مدمض ٖمغ قابغا الخًاعة ؤلاؾالمُت: ؤؾباب الاهدُاٍ والخاظت بلى ؤلانالح 

ٗت ؤلاؾالمُت  اث الؿُاؾُت في الكَغ  عخُل ٚغابُت الخ٣ى١ والخٍغ

 ٖبضالخمُض ؤبى ؾلُمان الضلُل ؤلاخهائي للٗالم ؤلاؾالمي: ماقغاث م٣اعهت 

 هاصًت مهُٟى في الٗلىم الاظخماُٖت: خ٣ل الٗلىم الؿُاؾُت همىطًظا صوعة اإلانهاظُت ؤلاؾالمُت 

ٗت   مدمض ٖمغ قابغا الغئٍت ؤلاؾالمُت للخىمُت في يىء م٣انض الكَغ

ُت والضوع ؤلاهمائي والخىػَعي   وٗمذ ٖبضالل٠ُُ مكهىع  الؼ٧اة: ألاؾـ الكٖغ

اى ٖبضهللا نىضو١ الى٣ض الضولي: ج٣ضًغ ا٢خهاصي بؾالمي   مها ٍع

ل والغؾخحن ٖلم الاظخمإ الٛغبي: مؿاءلت ومدا٦مت   بًماهٍى

 نالر َاَغ مكىف ٖلم الٗمغان الخلضووي 

 - الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم و٢ذ الخغب: صعاؾت لل٣ىاٖض اإلاىٓمت لؿحر ال٣خا٫ 



 

 ببغاَُم ؤخمض ٖمغ ٞلؿٟت الخىمُت: عئٍت بؾالمُت 

 ؾلُمان الخُُب صعاؾت بؾالمُت في يىء الىا٢٘ اإلاٗانغٞلؿٟت الخًاعة ٖىض مال٪ بً هبي:  

 ؤخمض مدمض ظاص ٖبضالغػا١ ٞلؿٟت اإلاكغوٕ الخًاعي بحن ؤلاخُاء ؤلاؾالمي والخدضًض الٛغبي )ظؼؤًً( 

 ههغ مدمض ٖاٝع ٢ًاًا اإلاىهجُت في الٗلىم ؤلاؾالمُت والاظخماُٖت 

ت الاظخماُٖت الُىم   الظواصيمدمىص  مسخهغ الجضا٫ خى٫ الىٍٓغ

ت مً الباخشحن اإلاضازل اإلانهاظُت للبدض في الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم   مجمٖى

 - مضزل منهاجي لضعاؾت الخُىع في وي٘ وصوع الٗالم ؤلاؾالمي في الىٓام الضولي 

 ٖبضالخمُض ٖبضالٟخاح اإلاٛغبي اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للبىى٥ ؤلاؾالمُت 

 ٖبضالىىع بؼا م٣انضًتمهالر ؤلاوؿان: م٣اعبت  

 ٞىػي زلُل اإلاهلخت الٗامت مً مىٓىع بؾالمي 

ٗت ؤلاؾالمُت: مضزل ٖمغاوي  ٤ َاقم م٣انض الكَغ  ماػن مٞى

ت مً الباخشحن اإلا٣ضمت الٗامت إلاكغوٕ الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم   مجمٖى

 نالح ٖبضاإلاخٗا٫ م٣ضماث في ٖلم الاظخمإ 

 ٖٟاٝ الضباٙ الخضمت الاظخماُٖت اإلاىٓىع ؤلاؾالمي إلاماعؾت 

 ٖبضهللا ألاخؿً مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي: صعاؾت إلااؾؿت ؾُاؾُت بؾالمُت 

ت  ان مىهج البدض الاظخماعي بحن الىيُٗت واإلاُٗاٍع  مدمض مدمض ؤمٍؼ

ىر الُُب مىهج الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في خماًت الضٖىة واإلاداٞٓت ٖلى مىجؼاتها في الٟترة اإلا٨ُت   بٚغ

  
ً

ا وجإنُال
ً
س ت مً الباخشحن اإلااؾؿُت في ؤلاؾالم: جاٍع  مجمٖى

 وٗمذ مكهىع  اليكاٍ الاظخماعي والخ٩اٞلي للبىى٥ ؤلاؾالمُت 

اث الخىمُت الؿُاؾُت اإلاٗانغة: صعاؾت ه٣ضًت م٣اعهت في يىء اإلاىٓىع الخًاعي ؤلاؾالمي   ههغ مدمض ٖاٝع هٍٓغ

 مدمض ٖمغ قابغا ؤلاؾالم والخدضي الا٢خهاصي 

 َكام الُالب مُشا١ الكٝغ الضٖىي  
 

 

 ؤوج٨حن مباصئ اإلاٗاٝع الاظخماُٖت الؿُاؾُت: ما الى٣اباث ؟ 

 - مباصئ اإلاٗاٝع الاظخماُٖت الؿُاؾُت: مىخسباث في الٗلىم الاظخماُٖت 

 - معجم مىظؼ للمهُلخاث الاظخماُٖت الؿُاؾُت مباصئ اإلاٗاٝع الاظخماُٖت الؿُاؾُت: ما َى  



 

 

ا في الٗض٫ 
ً
 ابً حجغ الهُخمي ؤعبٗىن خضًش

 ال٣اضخي ؤبى ًىؾ٠ ٦خاب الخغاط 

ت الجماٖت   ابً ٢غهاؽ عؾالت الكىعي في ؤلاهٟا١: ٢ىاهحن ٢غآهُت مُٛبت جًمً خ٣ى١ الٟغص وخٍغ

 َُشم مىإ َٟىلت الصخيء: اإلاساياث ألاولى لخ٣ى١ ؤلاوؿان في الٗالم الٗغبي 

 

 

 ٖبضهللا خمُض الضًً الىؾائِ الاؾتراجُجُت للخىمُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ٗت بإبٗاص ظضًضة   جىوـ صاع الٛغب ؤلاؾالمي  ٖبضاإلاجُض الىجاع م٣انض الكَغ

 جىوـ صاع اإلاجتهض لليكغ والخىػَ٘ عاقض الٛىىشخي م٣اعباث في الٗلماهُت واإلاجخم٘ اإلاضوي 

 
جدلُل مازغاث ال٣ىاهحن الضولُت وال٨ٟغ ؤلاؾالمي 

 في الخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت في الٗغا١
 ؤخمض زىجغ الخؼاعي

 صاع يٟاٝ

 للُباٖت واليكغ والخىػَ٘
 الٗغا١

ٗت ؤلاؾالمُت   الٗغا١ مُبٗت ؤلاعقاص مدمض ال٨بِسخي ؤخ٩ام الى٠٢ في الكَغ

ً الٗغا٢ُحن ٖبضالخؿحن مهضي الغخُم 656ٌ – 400الخضماث الٗامت في بٛضاص    الٗغا١ اجداص الىاقٍغ

ُٗت   الٗغا١ ٖغا٢ُتمٗهض صعاؾاث  ٖضهان الجىابي الخالم مً الضولت الَغ

 


