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  الق�ا�ا ال��ان�ة وال��ة اإلن�اب�ة والع�ف ض	 ال��أة  /   ال��وةاس� 

 م2018س�ة د��� � م�  5  /   ال��وةتار�خ 

  م� م��ع ال �-ث اإلسالم�ة ةواع* 54ع	د / ع�د ال��ار���

  القاه�ة– م	ی�ة ال ع-ث اإلسالم�ة/ ال��وةم�ان انعقاد  

 ت	ر7 �ةقادرة علي ت�ف�< ب�امج  األزه� واع*اتدر ت	ر7 �ة م6هلة م� خل3 2-ا/   ه�ف ال��وة

داخل ال���Fعات ال��Fه	فة  وال��ة اإلن�اب�ة والع�ف ض	 ال��أة  ال��ان�ة ا�الق�خاصة Bا

  .وقادرة علي ن�L ال�عل-مات ال����ة في ال���Fعات األك�J اح�Fاجا

 اإلسالمي ال	ولي م	ی� ال��R2 ج�ال أب- ال��ور/ ال	F2-ر األسFاذ االفFFاح كل�ة ألقي وق	  

 في اإلسالمي ال	ولي ال��R2 دور ع� ت�	ث ح�S زه�األ �Bامعة ال��ان�ة وال �-ث لل	راسات

2افة األراء السFع�اض  تأتي ه<ه ال�	وة ح�S ال��أة  ض	 Bالع�ف الTاصة Bالق�ا�ا االه�Fام

األزه�  واع*ات�YFع ال����ة ح-ل ق�ا�ا ال��أة م� ال�انZ الY ي وال�Lعي حFي ��

�لقي ف��لة ك�ا أ الF-ع-] واألرشاد] مع 2افة أف�اد ال���Fع  االسFفادة م�ها في ع�له

 ال��BR2 م��ع ال �-ث اإلسالم�ة رحZ ف�هام�اع	 أم�� عام سع�	 عام� األسFاذ ال	F2-ر/ 

�Bامعة األزه� ذل^ ال��R2 ال<] یهF[ ب	راسة  ال��ان�ة وال �-ث لل	راسات اإلسالمي ال	ولي

أه[ الق�ا�ا الع��7ة الFي ت��B �LF-رة خا`_ة في م�� بل في العال[ اإلسالمي و7ق-م 

م� خالل أك � عل�اء في ال��ال الY ي علي م�F-] العال[ وا��ا م� خالل ب����Fها 

ت���ح 2افة ال�عل-مات الTا`_ة ع� ح�ص األزه� الa7�L علي والFي ت*ه� عل�اء األزه� 

  . ال��أة الFي ت�قل ألف�اد ال���Fع ` �ا وش�ع�ا ق�ا�ا

  تي:االَ ت+�*ل في  م%ض%عاتفي م&�%نها علي ع�ة  ��وة ر�!ت ه�ه ال
 . ات4اعت�23ل ح&%ر ال%   -1
 اف++اح ال��وة     -2
م;اض=ة ع� دل�ل ال�عاة في م2االت ال�3اسات ال�3ان�ة وال>;ة  ال2ل3ة األولي:   -3

م�ی=   ج�ال أب% ال3=وراإلن2اب�ة وق&اBا ال�%ع وت���4 األس=ة لألس+اذ ال��+%ر/
 .ال�ولي اإلسالمي لل�راسات والK;%ث ال�3ان�ة ال�=�!
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ألس+اذ ال��+%ر أب=اه�� اله�ه� رئ�Q جامعة األزه= األسOK قام اال2ل3ة ال*ان�ة:  -4
S.اإلسالم م� الع�ف ض� ال�=أة UV%ع=ض دل�ل م 

 �ال م� : : م�اق�ة عامة شارك ف�هاال2ل3ة ال*ال*ة -5
 رئ�e جامعة األزه� األس 3 أ.د/ أب�اه�[ اله	ه	 -

 اإلسالمي لل	راسات وال �-ث ال��ان�ةأ.د/ ج�ال أب- ال��ور م	ی� ال��R2 ال	ولي  - 

 حام	 أب- `الZ ع��	 2ل�ة ال7�Lعة والقان-ن األس 3.أ.د/  -

 أ.د/ ع 	هللا ال��ار ع��	 2ل�ة ال	راسات العل�ا األس 3 -

 أ.د/ ش��] ع 	 الع*�[ نائZ م	ی� ال��R2 ال	ولي  -

- R2ال��B اذ ال��ة اإلن�اب�ةFأس 	ال���	رجاء ع  	أ.د/ اح� 

 � االم�� العام ال��اع	 ���Bع ال �-ث اإلسالم�ةسع�	 عامد/ أ. -

 أ.د/ م�فi م��-د أسFاذة ال �-ث ال �̀- �ة Bال��R2 ال	ولي -

  د/ ح��� هارون م	رس الفقة Bال��R2 ال	ولي -

 الق&اBا ال�3ان�ة وال>;ة اإلن2اب�ة والع�ف ض� ال�=أة م� خالل  ال��اق�ة ح%ل ]وت�
  ال�%ض%عات ال+ال�ة:

  ت�*�[ األس�ة.  -

        .وال�Lعي الY ي ال��*-ر م� األ`فال  الق��] وزواج الRواج -

  وال�Lعي الY ي ال��*-ر م� اإلناث العادات والFقال�	 ال�ارة خFان  -

  وج�ائ[ االت�ار Bال��اء.  ال��ل�ة ال�Rاعات م-قف اإلسالم م� الع�ف ض	 ال��أة ع�	  -

 تعR7R ال��اواة ب�� ال�جل وال��أة. -

 اإلسالم�ة م� الع�ف في الRواج.م-قف ال7�Lعة  -

 الع�ف ال� �ي علي ال�-ع في الع�ل. -

 


