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املعايري  أحد  تعد   حيث  العلمية،  واملؤسسات  للدول  حضاري  وجه  العلمية  املؤمترات 
العلمية املهمة لتقدم الدول، كام أهنا تشكل أمهية قصوى يف دفع عجلة البحث العلمي قدمًا 
لألمام والتوعية بأهم املستجدات العلمية العاملية، ومتثل ـ  أيضًا ـ تعزيزًا وترشيفًا للدول 

والباحثني عىل الصعيد املحيل والعاملي.
و تعد اللقاءات العلمية املتمثلة يف املؤمترات والندوات من أهم مصادر املعلومات، ومن أهم 
مظاهر االتصال العلمي بني املتخصصني والباحثني. وتكمن أمهية عقد املؤمترات يف لقاء 
أهل العلم والتخصص الواحد للتحاور والتشاور وتبادل اآلراء واخلربات واملقرتحات، 

وهذا يثري بدوره اهلدف الذي انعقد من أجله املؤمتر.
املعلومات  مصادر  وأحدث  أهم  من  للمؤمترات  املقدمة  العمل  وأوراق  األبحاث  وتعد 
املتخصصة، وعادة ما تقدم املؤمترات والندوات عددا من التوصيات حلل مشكلة أو لتطوير 

األداء يف املؤسسات سواء كانت أهلية أم حكومية.

التمهيد
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أ. أهمية الدراسة.
الفعاليات  أوهلا:  رئيسية:  حمددات  ثالثة  له  موضوعًا  تتناول  أهنا  يف  الدراسة  أمهية  تكمن 
ودورها يف إثراء البحث العلمي، ومدى االستفادة منها يف تطوير العمل املؤسيس، وتأثريها 
مؤثرا يف  الذي أصبح رشيكا  العمل اخلريي  وثانيها:  القرار.  العام ويف صانعي  الرأي  يف 
تعنى  مؤسسات  له  وأصبح  والبيئية،  والبرشية  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية 
بارز يف عقد  التي هلا دور  وثالثها: هو منطقة اخلليج  فيه.  بتحقيق اجلودة  بتطويره، وهتتم 
اخلليج دورًا  لدول  أن  العمل اخلريي بصفة خاصة، كام  املؤمترات بصفة عامة ومؤمترات 

فعااًل يف العمل اخلريي اإلسالمي داخل العامل العريب وخارجه. 
وتكمن أمهية املوضوع ـ أيضًا ـ يف أن فعاليات العمل اخلريي هلا دوٌر مهٌم يف إظهار الوجه 
التنمية  الفاعلة يف  العريب، ومسامهتها  اخلليج  اخلريية يف  للجمعيات  واإلنساين  احلضاري 
االجتامعية، والتأكيد عىل مواكبة التقدم التكنولوجي يف جمال العمل اخلريي، والسعي إلجياد 
واالرتقاء  واخلريي،  اإلغاثي  املجال  يف  املتنوعة  العمل  أجهزة  بني  دائمة  عمل  رشاكات 
بكفاءات العاملني يف العمل اخلريي وثقافتهم، والعمل عىل تأكيد شفافية اجلمعيات اخلريية 
والتكامل  النشاطات  تنسيق  عىل  والعمل  نتائجها،  وحيادية  ووسائلها  أهدافها  ووضوح 

خليجيًا.
وتعترب هذه الدراسة هي األوىل التي تتناول مؤمترات العمل اخلريي يف دول جملس التعاون 
التغلب  وسبل  اخلريية  املؤسسات  منها  تعاين  التي  املشكالت  حل  يف  ودورها  اخلليجي 
عليها، باإلضافة إىل أهنا ستقدم حرصًا باألبحاث والدراسات وورش العمل التي نوقشت 
تنفيذ توصياهتا،  التعرف عىل معوقات  الباحثني، وفيها حماولة  املؤمترات، وأسامء  تلك  يف 

واقرتاح آلية للتغلب عىل تلك املعوقات.

ب. أهداف الدراسة. 
التعاون  العمل اخلريي بدول جملس  الدراسة إىل حرص وحتليل مؤمترات وندوات  هتدف 
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المدخل لمشكلة الدراسة

باإلضافة إىل األهداف  الفرتة من عام 2000م حتى هناية عام 2008م،  اخلليجي خالل 
الفرعية التالية:

عدديا  وتوزيعها  اخلليجي،  التعاون  جملس  بدول  اخلريي  العمل  مؤمترات  حرص   -1
وموضوعيًا وجغرافيًا ولغويًا وزمنيًا.

وتوزيعها  اخلريي،  العمل  ملؤمترات  قدمت  التي  العمل  وأوراق  الدراسات  حرص   -2
التي  البؤرية  باملوضوعات  قائمة  العمل اخلريي، والتوصل إىل  موضوعيًا حسب جماالت 
تتم  مل  التي  املوضوعات  وكذلك  اخلليجي،  اخلريي  العمل  مؤمترات  يف  مناقشتها  متت 

مناقشتها وتعترب ذات أمهية بالنسبة للعمل اخلريي.
3- التوصل إىل قائمة بالباحثني املشاركني بمؤمترات العمل اخلريي وإنتاجهم العلمي.

4- التعرف عىل معوقات تنفيذ توصيات مؤمترات العمل اخلريي، وكيفية التغلب عليها.
5-  التعرف عىل آراء املختصني يف العمل اخلريي، والذين حيرصون عىل حضور الفعاليات 
حول املؤمترات من حيث فرتة وموعد ومكان االنعقاد، ومدى إفادهتم منها، ومقرتحاهتم 

بشأن تفعيل دورها يف حتسني أداء مؤسسات العمل اخلريي.

ج. منهج الدراسة وأدواتها.
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل حلرص وحتليل مؤمترات العمل اخلريي بام فيها 
من دراسات وأوراق عمل قدمت خالهلا، كام استخدم املنهج الببليومرتي للتوصل لقوائم 
باألبحاث وأوراق العمل والباحثني املشاركني يف هذه املؤمترات. واعتمد الباحث عىل عدة 

أدوات أمهها:
1- فهارس ومقتنيات املكتبات، وخاصة مكتبات جامعة امللك عبد العزيز، واملركز الدويل 
لألبحاث والدراسات )مداد( بجدة، ومكتبة امللك فهد الوطنية، ومكتبة امللك عبد العزيز 

العامة بالرياض.
واإلسالمية  االجتامعية  الشؤون  ووزارات  اخلريية  واجلمعيات  املؤسسات  مواقع   -2
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واألوقاف بدول جملس التعاون اخلليجي  عىل اإلنرتنت.
3- قائمة مراجعة استخدمها الباحث يف احلصول عىل بيانات املؤمترات وعناوين األبحاث 

وأسامء الباحثني ووظائفهم.
فعاليات  للمهتمني بحضور  يتكون من 29 سؤااًل موجهة  والذي  الدراسة،  استبيان   -4

العمل اخلريي بدول جملس التعاون اخلليجي.  

د . حدود الدراسة.
1- احلدود اجلغرافية:

جملس  بدول  عقدت  التي  اخلليجي  اخلريي  العمل  مؤمترات  حرص  عىل  الدراسة  تعتمد 
واململكة  البحرين،  ومملكة   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وهي:  اخلليجي،  التعاون 
نظمتها  التي  وكذلك  الكويت.  ودولة  قطر،  ودولة  عامن،  وسلطنة  السعودية،  العربية 
املؤسسات واجلمعيات اخلريية اخلليجية، سواء عقدت يف دول اخلليج أم يف أي مكان يف 
العامل وألغراض املقارنة استعان الباحث باملؤمترات العاملية يف العمل اخلريي والتي نظمتها 
ثامن منظامت عاملية هتتم بتطوير مؤسسات املجتمع املدين وبلغ عدد املؤمترات التي نظمتها 

تلك املنظامت 30 مؤمترًا خالل الفرتة )2000-2008م( 
2- احلدود املوضوعية:

والدعوية،  الدينية،  جماالته   كل  يف  اخلليجي  اخلريي  العمل  فعاليات  الدراسة  تناولت 
واالجتامعية، والصحية، واالقتصادية، والتعليمية، والثقافية، والتنموية. وألغراض الدراسة 
وتم  موضوعًا،   236 عىل  الفعاليات  وأبحاث  موضوعًا،   26 عىل  الفعاليات  توزيع  تم 
االعتامد عىل كشاف تصنيف مداد املوضوعي للعمل اخلريي يف اختيار رؤوس املوضوعات 

للمؤمترات واألوراق البحثية.
3- احلدود النوعية:

تناولت الدراسة فعاليات العمل اخلريي اخلليجي يف أشكاهلا التالية: املؤمترات، الندوات، 
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حلقات النقاش، ورش العمل.
4- احلدود الزمنية:

تناولت الدراسة فعاليات العمل اخلريي اخلليجي خالل الفرتة من بداية عام 2000م حتى 
هناية عام 2008 م، وتم اعتامد التاريخ امليالدي، وحتويل التواريخ اهلجرية إىل ما يقابلها من 
التواريخ  بالتقويم امليالدي. وكان اهلدف من حتديد هذه الفرتة هو معرفة مدى تأثري احلملة 
أحداث  أعقبت  والتي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تقودها  التي  ـ  اإلرهاب  العاملية عىل 

احلادي عرش من سبتمرب ـ عىل فعاليات العمل اخلريي اخلليجي.
5- احلدود اللغوية:

عن  النظر  برصف  إليها  املشار  الفرتة  خالل  اخلليجي  اخلريي  العمل  فعاليات  حرص  تم 
اللغة التي كتبت هبا األبحاث أو قدمت هبا العروض، والتي انحرصت يف اللغتني العربية 

واإلنجليزية فقط. 

هـ . الدراسات السابقة.
من  العديد  يف  املؤمترات  أعامل  حمتوى  بتحليل  اهتمت  التي  الدراسات  من  العديد  توجد 

املجاالت وبأساليب معاجلة متنوعة، منها: 
 :)Lisée  ،2008 :1 - دراسة ) ليزي

العلمي،  وتأثريها  العلمية،  املعلومات  مصادر  من  كمصدر  املؤمترات  أمهية  أبرزت  التي 
ومقارنة هذا التأثري بمصادر املعلومات األخرى. وقد أظهرت الدراسة أن األمهية العلمية 
للمؤمترات تنخفض بمرور الوقت؛ فهي متثل 1.7٪ من إمجايل املصادر املستشهد هبا يف جمال 
العلوم الطبيعية واهلندسية، ومتثل 2.5٪ يف جمال العلوم االجتامعية واإلنسانية. وأظهرت 
الدراسة أن للمؤمترات دورًا فعااًل يف جمال احلاسب اآليل؛ حيث متثل نسبتها 20٪ من إمجايل 
املصادر املستشهد هبا يف هذا املجال. وبشكل عام فإن للمؤمترات تأثريًا حمدودًا، ويبلغ يف 

املتوسط 2٪ من إمجايل االستشهادات يف كافة جماالت املعرفة البرشية.
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 :) Mark، 2008:2 - دراسة مارك )مارك
– لقاءات( يف  – ورش عمل  – ندوات  املشاركات)بحوث  بتحليل كافة  فيها  قام  والتي 
املؤمترات السنوية جلمعية معلمي املوسيقى بوالية ويسكونسن خالل األعوام من 2004- 
2007، ووصل عدد املشاركات التي تم حتليلها إىل 442 مشاركة، وقد تم توزيع املشاركات 
إىل ستة قطاعات موضوعية متخصصة. وكانت أكثر املشاركات هي املشاركات التعليمية؛ 
حيث إهنا متثل 66٪ من إمجايل املشاركات، يف حني متثل املشاركات املتخصصة يف املوسيقى 
نسبة  املشاركات، ووصلت  إمجايل  أكثر من 15٪ من  الثقافات  متعددة  واملوسيقى  العامة 

املشاركات التكنولوجية 4٪ من إمجايل املشاركات التي تم حتليلها.
:) Dentice ، 2008:3 - دراسة ) دينتس

التي تم فيها حتليل املستخلصات اخلاصة بأعامل ثالثة مؤمترات متخصصة يف جمال العالج 
أسرتاليا  ومؤمتر  أوربا،  ومؤمتر  الشاملية،  أمريكا  مؤمتر  وهي:   ،physiotherapy الطبيعي 
ونيوزيلندا، خالل أعوام 1999 و 2001 و 2003 و2005 و 2007. وتوصلت الدراسة 
إىل جمموعة من النتائج أمهها أن عدد املستخلصات التي تم حتليلها عام 1999م وصل إىل 
53 مستخلصًا من إمجايل املستخلصات التي تم حتليلها، وازداد عددها إىل 67 مستخلصًا 
عام 2001، و 70 مستخلصًا عام 2003، ووصل عدد املستخلصات التي تم حتليليها عام 
2005 إىل 92 مستخلصًا، بينام وصل العدد إىل 81 مستخلصًا عام 2007. وازداد عدد 
املوضوعات التي متت معاجلتها من 11 موضوعًا عام 1999 إىل 15 موضوعًا عام 2007. 
وتبني كذلك أن الدراسات اإلكلينيكية كانت أكثر الدراسات شيوعًا؛ فقد وصلت نسبتها 
إىل 37٪ من إمجايل الدراسات، تليها الدراسات املسحية بنسبة 19٪، ثم دراسات االرتباط 
الدراسات اإلكلينيكية ٪38  بنسبة 12٪. و متثل  تليها دراسات االجتاهات  بنسبة ٪17، 
من أعامل مؤمتر أسرتاليا ونيوزيلندا، بينام وصلت نسبتها إىل 32٪ من أعامل مؤمتر أمريكا 
الدول املشاركة يف  الدراسة زيادة عدد  يليها مؤمتر أوربا بنسبة 25٪. وأظهرت  الشاملية، 

املؤمترات؛ حيث ازداد العدد من 12 دولة مشاركة عام 1999 إىل 15 دولة عام 2007. 
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 :)Amosa، 2008 :4 - دراسة )أموزا
للجمعية  السنوية  املؤمترات  خالل  من  املقدمة  التقديمية  العروض  بتحليل  اهتمت  التي 
 ،National Association for Multicultural Education الوطنية للتعليم املتعدد الثقافات
املتحدة  بالواليات  املجال  هذا  يف  املتخصصة  املهنية  املؤسسات  أشهر  من  تعد  والتي 
األمريكية. وهدفت الدراسة إىل حتليل العروض التقديمية خالل عامي 2004 و 2005؛ 
وذلك لقياس إىل أي مدى تعكس تلك العروض التقديمية فلسفة املؤسسة وأهدافها. وقد 
تم توزيع تلك العروض عىل عرشة قطاعات موضوعية لتحديد مدى تغطيتها ملوضوعات 
التخصص بشكل شامل. واهتمت الدراسة كذلك بتحديد مدى إسهام املرأة واألمريكيني 

واملسلمني يف تلك العروض.
 : )Garner، 2007:5 - دراسة  )جارنر

التي اهتمت بتحليل العروض التقديمية املقدمة يف املؤمترات التي عقدهتا جمموعة االهتامم 
  The North American Serials Interest Group NASIG الشاملية  أمريكا  يف  للدوريات 

خالل األعوام من 1986- 2005. وحاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
• ما هي أكثر املوضوعات التي متت مناقشتها بشكل متكرر؟

التي يتم عرضها يف املؤمترات من فرتة ألخرى؟ • هل ختتلف املوضوعات 
بشكل  معًا  عرضهام  ويتم  أخرى  بموضوعات  املرتبطة  املوضوعات  بعض  توجد  هل   •

متكرر؟ عىل سبيل املثال تنمية املجموعات ومشاركة املوارد.
يتم  التي  املوضوعات  املطروحة يف مؤمترات جمموعة االهتامم تعكس  املوضوعات  • هل 

نرشها يف الدوريات املتخصصة؟
قطاعًا   16 عىل  املؤمترات  أعامل  بتوزيع  الباحث  قام  التساؤالت  هذه  عن  ولإلجابة 
املقدمة للمؤمترات من وقت آلخر؛  الدراسة اختالف املوضوعات  موضوعيًا. وأظهرت 
واإلنرتنت  املعلومات  وتكنولوجيا  األمتتة  بمجاالت  املتعلقة  املوضوعات  ازدادت  حيث 
بتحليل  هتتم  التي  الدراسات  من  املزيد  بإعداد  الدراسة  وأوصت  اإللكرتونية.  واملصادر 
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الدوريات؛  باملنشور يف  املؤمترات يف قطاعات موضوعية أخرى، ومقارنتها  حمتوى أعامل 
للتعرف عىل اجتاهات النرش يف تلك األعامل.

 :) Orman،2007 :6 - دراسة )أورمان
التي تناولت حتليل حمتوى أعامل املؤمترات خالل عامي 2002 و 2004، والتي تعقدها 

أربع مؤسسات مهنية متخصصة يف املوسيقى، وهي:
• The National Association for Music Education

• Midwest Clinic

• Orff-Schulwerk

• American Choral Directors Association Conventions

وقد تم حتليل األوراق البحثية واللقاءات والندوات التي عقدت خالل املؤمترات، وتوزيعها 
املشاركات  عدد  ووصل  املوسيقى.  جمال  يف  متخصصة  موضوعية  قطاعات  عرشة  عىل 
التي هتتم  املشاركات  ازداد عدد  ثامنية مؤمترات. وقد  إىل 2302 مشاركة، تم عرضها يف 
باجلانب الصناعي للمهنة بنسبة 36.9٪ من إمجايل عدد املشاركات يف عام 2004، مقابل 
30.2٪ عام 2002، ووصلت نسبة املشاركات املتعلقة باجلانب التعليمي 80.3٪ من 

.Orff-Schulwerk إمجايل املشاركات يف املؤمترات اخلاصة بمؤسسة
  :)Kangas،2007:7 - الدراسة التي قام هبا ) كانجاس

والتي قام فيها بتحليل العروض التقديمية  presentations املقدمة يف املؤمتر السنوي جلمعية 
حتليل السلوك )The Association of Behavior Analysis ) ABA. وقامت الدراسة بتقسيم 
الفرتة من 1980 وحتى عام 2007  املؤمترات يف  املقدمة من خالل  التقديمية  العروض 
التطبيقية، والبحوث األساسية، والبحوث  البحوث  أربعة قطاعات موضوعية، هي:  إىل 
العروض  تفوق  الدراسة  أظهرت  وقد  الشفهي.  السلوك  وبحوث  باملفاهيم،  املتعلقة 
التقديمية اخلاصة بالدراسات التطبيقية من حيث العدد عىل العروض التقديمية التي تغطي 

القطاعات الثالثة األخرى.
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 :)Fennewald ، 2005 :8 - دراسة ) فينوالد
التي هتدف إىل حتليل العروض التقديمية اخلاصة باملؤمتر التاسع جلمعية مكتبات الكليات 
واملكتبات البحثية ACRL.  وقد بلغ عدد العروض التقديمية التي تم حتليلها 256 عرضًا، 
وقام الباحث بمضاهاة العروض التقديمية باألعامل الواردة يف عدد من قواعد البيانات؛ 
لتحديد مدى قدرة العروض التقديمية عىل إظهار عنارص البحث، وحساب املدة الزمنية 
املستغرقة بني عرض العمل يف املؤمتر وظهوره يف القواعد، وحتديد نسبة أعامل املؤمترات 
التي يتم نرشها يف قواعد البيانات. وقد أظهرت الدراسة أن 24٪ من املتحدثني مل يقوموا 
البيانات املتخصصة، وأن 39٪ منهم قاموا بنرشها ولكن  بنرش أعامهلم يف أي من قواعد 
العروض التقديمية اخلاصة هبا مل تكن معربة عن املوضوع. وأظهرت الدراسة كذلك أن 
37٪ من املتحدثني قاموا بنرش أبحاثهم والتي اشتملت عىل نفس الكلامت املفتاحية الواردة 

يف العروض التقديمية املقدمة للمؤمتر.
 :)Coma، 2005 :9 - دراسة ) كوماس

التي هدفت إىل حتديد اجلوانب  املؤثرة عىل منظم املؤمتر conference organizer يف صنع 
القرار اخلاص بتنظيم املؤمتر. واعتمدت الدراسة عىل إعداد عدد من املقابالت مع املسؤولني 
املختلفة، وأظهرت وجود عدة عوامل تؤثر عىل قرار  املؤمترات يف املؤسسات  تنظيم  عن 
الدراسة  أظهرت  فقد  املؤسسة؛  لنوع  وفقًا  العوامل  تلك  أمهية  وتتفاوت  املؤمتر،  انعقاد 
املتطلبات  وكذلك  للمؤمترات،  والتنظيم  اإلعداد  مسؤولية  تتوىل  جلنة  تشكيل  رضورة 
بالنسبة للجمعيات  القرار، خاصة  املؤثرة عىل صناعة  العوامل  التي كانت من أهم  املالية 
املؤمتر  انعقاد  تأثري مكان  باإلضافة إىل وضوح   ،non-profit organizations الربحية  غري 
عىل عملية صنع القرار. وأعدت الدراسة نموذجًا مقرتحًا الختاذ وصناعة القرار، وأوصت 

باستخدامه. 
 :) Dimitroff، 1994:10 - دراسة )ديميرتوف

التي اهتمت بتحليل األوراق البحثية املقدمة يف املؤمترات الطبية، عىل اعتبار أن املؤمترات  
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تعد من الوسائل األساس يف حتقيق التواصل بني العاملني يف جمال الطب. وأظهرت الدراسة 
من  متنوعة  قطاعات  غطت  قد  الطبية  املؤمترات  خالل  من  املقدمة  البحثية  األوراق  أن 
املوضوعات الطبية، وأوضحت كذلك نقص الدراسات التي تتجه إىل تطبيق اإلحصاءات 

الكمية وتقنيات التحليل.

العمل  فعاليات  عىل  الضوء  تسلط  أهنا  يف  السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  هذه  ختتلف 
اخلريي اخلليجي، والتي مل يسبق تناوهلا من قبل، كام أهنا ستتناول بالتحليل األوراق البحثية 
العمل  مؤمترات  هبا  هتتم  التي  البؤرية  املوضوعات  عن  والكشف  موضوعيًا،  وتوزيعها 
اخلريي اخلليجي، باإلضافة إىل التعرف عىل آراء ومقرتحات رواد العمل اخلريي اخلليجي 

يف تفعيل دور املؤمترات يف تطوير مؤسسات العمل اخلريي اإلسالمي بدول اخلليج.

و.مصطلحات الدراسة .
 : Symposium  1- الندوة

وهي لغة  مأخوذة من اجلذر الثالثي )َنَدَي(، قال ابن فارس: النون والدال واحلرف املعتل 
ع .. ومنه: دار الندوة بمكة؛ ألهنم كانوا يندون فيها: أي جيتمعون . ويقال:  يدل عىل جتمُّ

القوم َنَدْوا: اجتمعوا يف النادي.)  وَتناَدْوا، أي جتاَلسوا يف النادي( . 
تدل  وكانت   ،Sympotein الفعل  من  مشتقة  األصل،  يونانية  كلمة  هي  واصطالحًا: 
ويتخلله  املوضوعات،  أحد  حول  الفكري  للنقاش  األشخاص  من  لعدد  اجتامع  عىل 
أحد  ملناقشة  املتخصصني  من  جمموعة  اجتامع  تعني  اآلن  وأصبحت  والرشاب.  الطعام 
فيه اإلجابة عن  بقدر كبري من الرصاحة والوضوح، وتتم  العرض  املوضوعات، ويتميز 
واخلرباء،  احلضور  بني  للنقاش  الفرصة  بإتاحة  الندوات  وتتميز  املطروحة.  التساؤالت 
واالستامع ألكثر من وجهة نظر حول نفس املوضوع؛ مما يساعد عىل فهم موضوع الندوة 

من زواياه املختلفة.
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:Conference 2- املؤمتر
لغة: مأخوذ من الفعل )ائتمر(: بمعنى طاوع أمره، ُيقال: ائتمر القوم: أي تشاوروا ، وأمر 
بعضهم بعضا . ومثله ما ورد  يف قول عمر ـ ريض اهلل عنه ـ »الرجاُل ثالثٌة: رجٌل إِذا نزل به 

َأمٌر اْئَتَمَر َرْأَيُه..« قال شمر: معناه اْرَتَأى وشاور نفسه قبل َأن يواقع ما يريد  .
واصطالحًا: يمكن وصف املؤمتر بأنه اجتامع عدد كبري من املتخصصني يف جمال موضوعي 
معني من منظمة أو عدة منظامت  ، يسعى إىل تبادل املعلومات واحلقائق العلمية، وعرض 
املشكالت وطرق حلها، وعرض النامذج الرائدة يف التخصص عن طريق املشاركة الشفهية 
الفعالة، وذلك حول قضية أو موضوع أو مشكلة أو ظاهرة هيتمون هبا أو مرتبطة بظروفهم؛ 
بقصد التوصل إىل آراء وقرارات وتوصيات ومبادرات مناسبة، والعمل عىل االلتزام هبا. كام 
يمكن وصفه بأنه: عقد اجتامع لألفراد أو ممثلني ملختلف اهليئات احلكومية وغري احلكومية  

لغرض مناقشة و / أو بناء عىل املوضوعات ذات االهتامم املشرتك .
ويكون للمؤمتر عدة جلان ترشف عىل اإلعداد اجليد له، مثل: اللجنة التنظيمية، والتحضريية،  

واللجنة اإلعالمية، واللجنة العلمية، واللجنة املالية، وجلنة العالقات العامة ...إلخ.
وهتدف املؤمترات إىل توجيه الرأي العام بموضوع ما أو بمسألة معينة، وإقناع املسؤولني 
التعاون  وتشجيع  وتوصيات،  قرارات  من  املؤمترون  إليه  يصل  بام  احلكومية  األجهزة  يف 
القضية يف  بنفس  املهتمني  بينهم وبني  معينة يف جمتمع معني، وكذلك  بقضية  املهتمني  بني 

جمتمعات أخرى.
ويمكن تقسيم املؤمترات من حيث االنتظام إىل مؤمترات مؤقتة تعقد مرة واحدة، ليس هلا 
صفة االنتظام، و مؤمترات دورية هلا صفة االنتظام، وهلا هيئة دائمة مسؤولة عن اإلعداد هلا 
وتنظيمها وانعقادها يف املواعيد املحددة هلا. كام يمكن تقسيم املؤمترات من حيث الغرض 
منها إىل مؤمترات عامة، ومؤمترات نوعية، ومؤمترات مهنية. كام يمكن تقسيمها من حيث 

املستوى إىل مؤمترات حملية، وقومية، وإقليمية، ودولية.
وعىل  العلمية،  اللجنة  حتددها  العلمية،  األوراق  حوهلا  تدور  حماور  عدة  للمؤمتر  ويكون 
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العلمية بعدة مراحل لقبوهلا  العلمية من عدمه. ومتر األوراق  يتم قبول األوراق  أساسها 
أو  وقبوله  الكامل،  النص  وإرسال  عليها،  واملوافقة  امللخصات،  إرسال  مثل:  باملؤمتر، 

عدمه، وإرسال العرض التقديمي، ثم عرض البحث يف مدة ترتاوح بني 10 و 15 دقيقة.
الدعاية  من  ونوعًا  صناعة  أصبحت  بحيث  األخرية  السنوات  يف  املؤمترات  وتطورت 

واإلعالن. وقد نشأت مؤسسات تقوم بتنظيم املؤمترات واإلعداد هلا واإلرشاف عليها.
ويمر املؤمتر بثالث مراحل أساسية هي: 

1- مرحلة اإلعداد: وتشمل حتديد أهداف املؤمتر، وموضوعه، وحماوره، وموعده، واختيار 
اللجان.

العمل  وورش  العلمية،  اجللسات  وعرض  املؤمتر،  افتتاح  وتشمل  التنفيذ:  مرحلة   -2
والدورات و اللقاءات واملحارضات العامة ...إلخ،  واجللسة اخلتامية، والبيان اخلتامي.

عن  صدرت  التي  التوصيات  تنفيذ  ومتابعة  املطبوعات،  وإعداد  املتابعة،  مرحلة   -3
املؤمتر.

: Workshop 3- ورشة العمل
تعرف ورشة العمل بأهنا اجتامع جمموعة من أفراد ذوي خربة ويشغلون مناصب خمتلفة، 
وخرباء وخمتصني ومهتمني، يلتقون هبدف إجياد حلول للمشكالت والتحديات. وتتميز 
ورش العمل عن غريها من الفعاليات باملشاركة الفعالة، والعمل والتعلم وتبادل اخلربات 
يف  العمل  هلم  سبق  الذين  غري  فيها  يشارك  ال  حرة،  دراسية  حلقة  هي  أو  والتجارب. 
فيها  ويتم  النظر،  ووجهات  اآلراء  وتبادل  املناقشة،  بحرية  وتتميز  املدروس،  املوضوع 
بدقة.  اختيارهم  يتم  األشخاص  من  ملجموعة  منتقاة  موضوعات  أو  مشكالت  مناقشة 
وتتميز ـ أيضًا ـ بصغر حجم عدد املشاركني؛ مما يشجع عىل املشاركة الكاملة لكل فرد فيها، 

ويطلب من املشاركني القيام بأدوار خمتلفة كقيادة جمموعات العمل.
ومتر ورش العمل بست مراحل، هي:

التخطيط، والتحضري، و مجع املعلومات وحتليلها، وصياغة األهداف، والتصميم والتنفيذ، 
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والتقويم واملتابعة. 
ويمكن تقسيم ورش العمل إىل:

1- الورش التثقيفية واإلرشادية والتوعوية.
2- الورش التدريبية.
3- الورش التعريفية.
4- الورش اإلنتاجية.
5- الورش التقويمية.

6- الورش التخطيطية.
7- الورش التشبيكية.

 :Forum 4- امللتقى
مأخوذ لغة من اجلذر اللغوي ) َلَقَي( قال ابن فارس: الالم والقاف واحلرف املعتل أصوٌل 
ثالثة: أحدها يدلُّ عىل عَوج، واآلخر عىل توايِف شيئني، واآلخر عىل َطْرِح يشء .  ويقال: 

القاه مالقاة ولقاء: قابله. والتقى الرجالن: اجتمعا .
األنشطة  لعرض  املخصصة  العامة  الساحة  تعني  قديمة  رومانية  لفظة  هي  واصطالحًا 
القضائية يف وسط املدينة الرومانية. وأصبح املصطلح اآلن ُيقصد به: )جلسة عامة ملناقشة 
وتعترب   . األحيان  من  كثري  يف  اجلمهور  وبمشاركة  اخلرباء،  من  عادة  وتكون  مفتوحة، 
االتصال  لتحقيق  اإلداري  املستوى  عىل  تستخدم  التي  االتصال  وسائل  أحد  امللتقيات 
املوضوعات  النقاش حول  أجل  والعاملني؛ من  اإلدارية واخلرباء من جهة  القيادات  بني 

املطروحة، وحماولة الوصول إىل قرارات بشأهنا. 
5- املحارضات:

ووروده  اليشء،  إيراد  والراء  والضاد  احلاء  فارس:  ابن  قال   :) َحَضَ  ( هلا  اللغوي  اجلذر 
ومشاهدته. واملحارَضة: املغالبة. وحارضُت الرجل: جاثيُته عند سلطان أو حاكم.
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ومنه: حارض القوم: جالسهم وحادثهم بام حيضه ) املعجم الوسيط(.  
وتعد  واألفكار،  املعلومات  نرش  يف  عليها  نعتمد  التي  األساليب  أحد  املحارضات  تعترب 
أسلوب  عىل  وتعتمد  معينة.  أهداف  لتحقيق  واحد  موضوع  حول  وتدور  علميًا،  إعدادًا 
يقوم  مشكلة  أو  ملوضوع  لفظي  وتوضيح  رشح  إىل  وهتدف  املحارض،  جانب  من  التلقني 
هبا خبري يف هذا الشأن، ومتتاز املحارضات بطريقة العرض املنطقية واملنظمة واملرتابطة، كام 
تعترب من أيرس الفعاليات من حيث التنظيم والتكاليف. وتصلح املحارضات يف حال   أن 
يكون عدد الدارسني كبري. ومن عيوهبا أن فرص إرشاك الدارسني قليلة يف احلوار، بالرغم 

من عرض األسئلة، وصعوبة احلفاظ عىل تركيز احلضور . 

6- املؤسسات اخلريية اخلليجية:
غري  مؤسسات  تطوعية،  مؤسسات  منها:  عديدة،  أسامء  اخلريية  املؤسسات  عىل  يطلق 
حكومية، اجلمعيات اخلريية، مؤسسات غري هادفة للربح، القطاع الثالث، القطاع املستقل، 

القطاع اخلريي، املؤسسات األهلية، مؤسسات املجتمع املدين. 
وهناك تعريفات عديدة للمؤسسات اخلريية، منها :  

1- هي جمموعة من املنظامت ذات الطبيعة املؤسسية، التي ترتجم عىل شكل نظام أسايس 
عىل  وتقوم  للربح،  هتدف  وال  احلكومة،  عن  مؤسسيًا  منفصلة  وتكون  قانوين،  وتأسيس 

التطوع  .
تسعى  ال  رشكة(  أو  مؤسسة  أو  خريي  صندوق  أو  مؤسسة  أو  مجعية  أو  )احتاد  هي   -2
من  جزءًا  املعني  القانوين  النظام  بموجب  يعترب  ال  آخر  اعتباري  شخص  أي  أو  للربح،  
القطاع احلكومي، وال يدار ألغراض حتقيق الربح، حيث ال يتم توزيع أي أرباح حتققت .

3- هي كيان غري هادف للربح، وأعضاؤه مواطنون أو مجاعات من املواطنني ينتمون إىل 
دولة واحدة أو أكثر، وتتحدد أنشطتهم بفعل اإلرادة اجلامعية ألعضائها، استجابة حلاجات 

أعضاء واحدة أو أكثر من اجلامعات التي تتعاون معها املنظمة غري احلكومية.
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وطنية،   أو  حملية  مؤسسات  إىل  ـ  اجلغرايف  التوزيع  حسب  ـ  اخلريية  املؤسسات  وتصنف 
إقليمية، ومؤسسات دولية. وحسب األنشطة إىل مؤسسات دينية، ودعوية،  ومؤسسات 

واجتامعية، وصحية، واقتصادية، وتعليمية، وثقافية، وتنموية.  
وتتميز املؤسسات اخلريية بعدد من املميزات، أمهها: 

1- أهنا تنشأ مستقلة عن الدولة، و أهنا حتكم نفسها من خالل جملس أمناء. 
التربع  أو  الرشكات،  و  األفراد  قبل  من  النقدية  اهلبات  و  الصدقات  من  تستفيد  أن   -2

بالوقت، أو استقطاع من الراتب و الرتكات، أو الوقف. 
3- أن تكون أدوات جلب منافع لآلخرين، أي منافع تستفيد منها فئات خاصة أو مجيع 

فئات املجتمع. 
4- احلرص عىل ترك جمال واسع من حرية التحرك واملبادرة ملجالس األمناء التي تدير هذه  

املؤسسات لتقرر  يف كل زمان أولويات العمل ومواطنه. 
5- ارتباط مؤسسات القطاع اخلريي عادة بالضمري احلي لدى العاملني، خاصة عىل مستوى 
اخلريية  املؤسسات  تتسم  كام  املؤسسات،  هلذه  العليا  القيادات  وبعض  بالعمل  املتربعني 

واملنظامت غري احلكومية بأهنا أكثر كفاءة، وخدماهتا أكثر جودة من املؤسسات احلكومية. 
يأخذ أشكااًل خمتلفة، كاإلعفاءات الضيبية،  املؤسسات اخلريية دعام حكوميًا  تتلقى   -6
واإلعفاءات يف الرسوم، كام تتلقى منحًا من احلكومة املركزية، إضافة إىل دعم السلطات 

املحلية. 
7- القيام عىل أساس مبادرات أهلية، واالعتامد عىل التمويل الذايت، والتمتع باالستقالل 

اإلداري،  فضال عن تعدد األنشطة واألعامل واملرشوعات. 
الذايت من خالل  التمويل  املصادر:  وأهم هذه  اخلريية،  املؤسسات  وتتعدد مصادر متويل 
الوقفية،  واملؤسسات  املانحة  واملؤسسات  والرشكات  األفــراد  ومسامهات  تربعات 
من  الدورية  واملنح  أمواهلا،  استثامر  عائد  إىل  باإلضافة  الراتب،  من  واالستقطاعات 

احلكومات .
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ويقصد باملؤسسات اخلريية اخلليجية يف هذا البحث املؤسسات واجلمعيات التي ال هتدف 
إىل الربح، وتقع يف الدول العربية اخلليجية األعضاء يف دول جملس التعاون لدول اخلليج، 
السعودية -سلطنة  العربية  اململكة  البحرين -  املتحدة - مملكة  العربية  )اإلمارات  وهي: 
الزكاة واملؤسسات  بيوت  الكويت( سواء كانت حكومية مثل  عامن - دولة قطر - دولة 
الوقفية، أم غري حكومية مثل مؤسسات رعاية األيتام واملعاقني وعالج املرىض، ومساعدة 
اإلسالمية  واملراكز  واإلرشاد،  والوعظ  الدعوة  ومؤسسات  األرسة،  ورعاية  الفقراء، 
املانحة،  النسائية وتنمية املجتمع، ومراكز األحياء، واملؤسسات  والتطوعية،  واجلمعيات 
والكوارث  اإلغاثة  ومجعيات  اخلريي،  اإلسكان  ومجعيات  األهلية،  الوقفية  واملؤسسات 

الدولية، سواء كانت أهلية أم حكومية، ومن أمثلة هذه املؤسسات ما ييل : 

أ. مؤسسات رعاية األيتام: 
والرتبوية  االجتامعية  الناحية   من  األيتام  برعاية  تعنى  ربحية،  غري  خريية  مؤسسات  هي 
ويشمل  العمل.  لسوق  وتأهيلهم  تدريبهم  عىل  وتعمل  والرتفيهية،  والصحية  والتعليمية 

ذلك كفالة األيتام داخل أرسهم أو بمراكز إيواء األيتام.

ب. مؤسسات الوقف:
هي مؤسسة مالية خريية غري ربحية، تنشأ بامل يوقفه الواقف، عىل أن ترصد غالت هذا املال 
رصدًا مستمرًا إلشباع حاجات معينة للموقوف عليهم عىل ما يشرتط الواقفون. وبالتايل 
يعترب الوقف مؤسسة هلا كياهنا االجتامعي املميز، ومقصدها اخلريي املحدد، وآلية التنفيذ 
إليه، وإدارة أموال  املنظمة. وهتدف إىل اختاذ كل ما من شأنه احلث عىل الوقف والدعوة 
األوقاف اخلريية واستثامرها، وإقامة املرشوعات الوقفية. ويشمل ذلك تأسيس الرشكات، 
أو املسامهة فيها، ومتلك العقارات واملنقوالت واألوراق املالية، ورصف املساعدات لألفراد 
واملؤسسات اخلريية، واملرشوعات اخلدمية، ورعاية كل فئات املجتمع من أطفال وشباب 
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وطالب علم وباحثني.

ج. مجعيات الرب: 
هتدف مجعيات الرب  إىل تقديم اخلدمات التي حيتاجها املجتمع املحيط هبا، ونرش روح التكافل 
يف املجتمع، دون أن يكون هدفها احلصول عىل الربح املادي. وتشمل هذه اخلدمات ما ييل: 

1- تقديم املساعدات العينية والنقدية، وتقديم اخلدمات االجتامعية، مثل اخلدمات التعليمية 
واملستوصفات  الكىل،  غسيل  ومراكز  اخلريية،  العيادات  فتح  من  والصحية،  والثقافية 

اخلريية، وخالفه مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية. 
2- إقامة دور ومؤسسات اجتامعية إليواء ورعاية الكبار والصغار، ونشاطات نوادي الرب 
ومراكز األحياء، وإقامة دورات تدريبية ختدم املستفيدين من اجلمعية، وتبني مرشوع األرس 

املنتجة. 
3- إقامة أسواق خريية للتعريف باجلمعية وأنشطتها. 

اإلرشادات  خدمات  وتقديم  واالجتامعية،  العلمية  والدراسات  بالبحوث  القيام   -4
والتوعية، وعقد الندوات واملحارضات واألمسيات اخلريية. 

د. مؤسسات الزكاة: 
اهلام  ودورها  الزكاة  فاعلية  مفهوم  وترسيخ  بالزكاة،  الوعي  زيادة  إىل  هتدف  مؤسسات  
تطبيقًا  الفريضة  هذه  إحياء  عىل  وتعمل  واملجتمع.  الفرد  صعيد  عىل  التنموي  املجال  يف 
وممارسًة؛ لتستفيد منها الرشائح املحتاجة عىل اختالفها وفقًا للمصارف الرشعية، وتعمل 
عىل حتقيق جمتمع متكافل اجتامعيًا ومتالحم إنسانيًا، وينشط يف جمال تنمية العمل اخلريي 

وخدمة اإلنسان املحتاج وفق أسس الرشيعة اإلسالمية.
وتقوم مؤسسات الزكاة بقبوِل أمواِل الزكاِة وتنمَيتِها، و رصِفها يف ُوُجوهها املقررِة رشعًا، 
كاِة ودوِرها يف احلياِة، و بثُّ روح التكاُفِل والرتاُحِم  وَحسِب أولويَّاهِتا، والتوعيُة بفريضِة الزَّ
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بنَي أفراِد املجتَمِع.

هـ. مجعيات حتفيظ القرآن الكريم: 
الكريم تالوًة وحفظًا وجتويدًا،  القرآن  بتعليم  الربح، هتتم  إىل  مؤسسات خريية ال هتدف 
و تربية النشء من بنني وبنات عىل ُخلق القرآن الكريم، وهتيئة فرصة تعُلم القرآن الكريم 
للكبار من الرجال والنساء بام يتناسب مع قدراهتم، و إعداد الكفاءات املتميزة يف التدريس 
إلمامة  اهلل  لكتاب  املجودين  باحلفظة  املساجد  وتزويد  الرجال،  من  واإلرشاف  والتوجيه 

املصلني يف الصلوات، وخصوصًا صالة الرتاويح.
مستوى  عىل  والبنات  للبنني  القرآنية  املسابقات  إقامة  عىل  التحفيظ  مجعيات  تعمل  كام 
الكفاءات  وإعداد  لذلك،  التشجيعية  اجلوائز  ورصد  الكريم،  القرآن  حفظ  يف  اجلمعية 

املتميزة للمشاركة يف مسابقات القرآن الكريم، سواء عىل املستوى املحيل أو الدويل.

و. مؤسسات رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة:
مؤسسات خريية ال هتدف إىل الربح، هتتم برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من حيث:

1- التعريف والتثقيف والتوعية بقضايا اإلعاقة.
2- توفري األجهزة التعويضية املناسبة جلميع فئات اإلعاقة املختلفة.

3- توفري خدمات الرعاية والتأهيل لشديدي اإلعاقة.
4- تقديم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لألشخاص املعوقني بفئاهتم املختلفة.

5- تدريب وتأهيل  األشخاص املعوقني ودجمهم يف املجتمع. 

ز. املجتمع املدين:
السنوات األخرية عىل  انتشارًا كبريًا يف  التي شهدت  املدين من املصطلحات  املجتمع  ُيعد 
املستوى األكاديمي و السيايس دوليًا أو حمليًا. فاملجتمع املدين هو جمموعة املنظامت الطوعية 
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احلرة التي تشغل املجال العام، والتي تقع ما بني األرسة والدولة. ويشرتط يف هذه املنظامت 
أن تتشكل باإلرادة الطوعية، وأن تكون عضويتها اختيارية، وأن تتسم باالستمرارية، وأن 
تكون ذات وضعية قانونية رشعية، وأن تقدم خدمات وتدافع عن مصالح أعضائها، وأن 
ال يكون حتقيق الربح هدفًا رئيسيًا هلا. كام تلتزم منظامت املجتمع املدين يف عملها وعالقاهتا 

بالطابع السلمي والتسامح واحرتام الرأي والرأي اآلخر .            
واألحزاب،  والنقابات،  االجتامعية،  اجلمعيات  يشمل  املدين  املجتمع  فإن  املعنى  وهبذا 
الدفاع عن حقوق اإلنسان،  العاملة يف جمال  واألندية، واملنظامت غري احلكومية األخرى 
والبيئة، ومحاية املستهلك، والرعاية الصحية، والتنمية االجتامعية واالقتصادية والسياسية 

والثقافية.

ح. املسؤولية االجتامعية:
التزام أصحاب  املسؤولية االجتامعية لرجال األعامل عىل أهنا  الدويل مفهوم  البنك  ف  عرَّ
النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم وعائالهتم 
واملجتمع املحيل و املجتمع ككل؛ لتحسني مستوى معيشة الناس، بأسلوب خيدم التجارة 
وخيدم التنمية يف آن واحد. كام عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتامعية عىل أهنا 
اعتبارات أخالقية  تنمية بسبب  التي تساهم يف تطوع الرشكات لتحقيق  مجيع املحاوالت 
رجال  من  احلسنة  املبادرات  عىل  تعتمد  االجتامعية  املسؤولية  فإن  بالتايل  و  واجتامعية. 
و  اإلقناع  خالل  من  تتحقق  فهي  ولذلك  قانونيا؛  ملزمة  إجراءات  وجود  دون  األعامل، 

التعليم. 
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المؤسسات الخيرية وفعاليات العمل الخيري.
مؤسسة  وإنشاء  1864م،  عام  جنيف  يف  اجلرحى  إلغاثة  الدولية  اجلمعية  إنشاء  منذ 
وظهرت  املؤسيس،  العمل  إىل  يتجه  العامل  يف  اخلريي  العمل  بدأ  1943م،  عام  أوكسفام 
مجعيات ومؤسسات خريية يف مجيع أنحاء العامل، حتى وصل عددها يف أمريكا 1.14مليون 
مجعية ومؤسسة خريية، ويف كندا ما يقرب من 700.000 منظمة خريية، وبلغت مسامهة 
فعىل  اخلليج،  يف  أما  والرشكات.  واملؤسسات  األفراد  من  دوالر  مليار   122 األمريكيني 
الرغم من أن العمل اخلريي اإلسالمي موجود منذ أكثر من 1400 عام، وكانت األوقاف 
أهم مظاهرها، إال أن العمل اخلريي املؤسيس مل يبدأ إال منذ 50 عامًا تقريبًا؛ حيث صدر 
باململكة  العمل والشؤون االجتامعية  بإنشاء وزارة  مرسوم ملكي يف أواخر عام 1961م 
العربية السعودية، وبدأت الوزارة يف اإلرشاف عىل اجلمعيات واملؤسسات اخلريية، والتي 
يزيد عددها عن ألف وثالثامئة مجعية ومؤسسة خريية ترشف عليها ثالث جهات رسمية 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  الشؤون االجتامعية ووزارة  هي وزارة 
والديوان امللكي ، لكن يوجد عدد كبري من هذه اجلمعيات جمرد أسامء، وال تقوم بالدور 

املنوط هبا عىل أكمل وجه.
إنشاء أول مجعية  العام  العمل اخلريي عام 1962م، حيث شهد هذا  الكويت  كام عرفت 
1955م،  عام  إىل  البحرين  يف  األهلية  اجلمعيات  تاريخ  ويعود  حكومية.  غري  أهلية 
تطورت  سلفت  عامًا  مخسني  وخالل   . 1974م  عام  وقطر  1972م،  عام  اإلمارات  ويف 
املؤسسات اخلريية بدول اخلليج، وأصبح يغلب عليها العمل املؤسيس، وأصبح لعدد منها 
اإلسالمي  العامل  لرابطة  وكان  املجال.  هذا  يف  العاملية  الفعاليات  تضارع  سنوية  فعاليات 
املكرمة األول  أقيم مؤمتر مكة  العمل اخلريي يف اخلليج؛ حيث  فعاليات  تنظيم  السبق يف 
باململكة العربية السعودية يف 18-1962/5/20م، ومؤمتر املنظامت اإلسالمية العام من 
العربية  اململكة  يف  تقام  سنوية  مؤمترات  عدة  للرابطة  أصبح  واآلن   .1974/4/11-7
لألوقاف  العامة  واألمانة  اإلسالمي  للشباب  العاملية  للندوة  أن  كام  وخارجها،  السعودية 
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بالكويت ووزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية، وغريها من املؤسسات، دور كبري يف إثراء 
فعاليات العمل اخلريي اخلليجي.

وفيام ييل عرض ملؤسسات العمل اخلريي الغربية والعربية واخلليجية، والتي حترص عىل 
تنظيم مؤمترات أو ندوات سنوية يف العمل اخلريي.

:Alliance For Nonprofit Management 1- التحالف من أجل إدارة املؤسسات اخلريية
املؤسسات  إدارة  لتحسني  جهودها  تكرس  واملؤسسات،  لألفراد  ربحية  غري  مهنية  مجعية 
اخلريية يف أداء مهامها وبناء قدراهتا، باإلضافة إىل أنشطتها يف جمال الدراسات واألبحاث 

والتدريب، وتوفري حلول التقنية ، وتعقد اجلمعية مؤمترًا سنويًا منذ عام 2003م .
the International Society for Third- الثالث  القطاع  ألبحاث  الدولية  اجلمعية   -2

:)Sector Research )ISTR

تأسست عام 1992م يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي رابطة دولية كربى، هتتم بنرش 
األبحاث والتدريب يف جماالت املجتمع املدين، وتعقد مؤمترها كل سنتني يف دولة خمتلفة . 

  :Council On Foundations 3- جملس املؤسسات
تأسست عام 1949م يف الواليات املتحدة األمريكية، وتسمى جملس املؤسسات يف واشنطن 
العاصمة، وتعترب مجعية غري ربحية، تضم 2100 من املؤسسات واملنظامت، وتقوم بدعم 
األعضاء من املؤسسات باخلدمات التي حتتاجها ألداء أعامهلم بأفضل طريقة ممكنة ، وتعقد 
اجلمعية عدة مؤمترات سنوية، أمهها: املؤمتر السنوي للمعلومات، واملؤمتر السنوي للموارد. 

 :The Center For Effective Philanthropy    4- مركز العطاء اخلريي
منظمة أمريكية غري ربحية، تركز عىل تطوير أداء مؤسسات املجتمع املدين، وتقييم أدائها 
وتطورها، ويشرتك يف عضويتها 180 من املؤسسات األمريكية، وهلا فروع يف كامربيدج، 
 . ُيقام كل عامني  دوري  مؤمتر  ولدهيا  وكاليفورنيا،  فرانسيسكو،  وماساشوستش، وسان 

  :ARNOVA 5- أرنوفا: رابطة علامء العمل التطوعي
من  واملهنيني  والباحثني  العلامء  جيمع  سنويًا  مؤمترًا  وتعقد  1971م.  عام  الرابطة  أنشئت 
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والعمل  التطوعي  العمل  بقضايا  املتعلقة  األوراق  ومناقشة  لعرض  العامل؛  أنحاء  خمتلف 
اخلريي .

 :The Nonprofit Technology Network 6- شبكة تقنيات العمل غري الربحي
وهي مؤسسة غري ربحية، هتتم باستخدام التقنيات يف املؤسسات غري الربحية؛ لتمكينها من 
أداء عملها بشكل أفضل، ومساعدهتا لتقوم بالدور االسرتاتيجي املنوط هبا . وتعقد مؤمترا 
سنويا حتت اسم Nonprofit Technology Conference ، وقد عقدت مؤمترين: األول يف 

مارس من العام 2008، والثاين يف إبريل عام 2009.
     :SCANPO 7- رابطة كارولينا اجلنوبية ملنظامت املجتمع املدين

ربحية،  غري  مؤسسة   800 من  أكثر  عضويتها  يف  وتضم   ،1997 عام  الرابطة  تشكلت 
من  اجلنوبية  كارولينا  والية  يف  اخلريي  املجتمع  ملؤسسات  مساعدات  تقديم  إىل  وهتدف 
تقليل  يف  ومساعدهتا  الربحية،  غري  املؤسسات  إدارة  يف  والتدريب  االستشارات  حيث 
النفقات التشغيلية، وتعزيز االتصال بينها وبني احلكومة من جهة، واملنظامت غري الربحية 

فيام بينها ، وللرابطة مؤمتر سنوي منذ عام 1999.
 The Centre for Nonprofit إيرلندا   – دبلن  الربحي–  غري  العمل  إدارة  مركز   -8

:Management

القطاع  ومؤسسات  املدين  املجتمع  مؤسسات  ختدم  التي  الربامج  وضع  إىل  املركز  هيدف 
الثالث من حيث إدارهتا، وتأثريها يف املجتمع، واملسامهة يف تطوير قياداهتا، باإلضافة إىل أن 
املركز ُيعنى بوضع صورة حقيقية ملؤسسات املجتمع املدين يف إيرلندا، وتطوير إدارهتا من 
خالل ثالثة برامج أساسية، هي: الربامج البحثية، والربامج التعليمية والتدريبية، وبرامج 
مهارات االتصال. ويطمع املركز يف أن يصل إىل معايري دولية للبحث والتعليم يف جماالت 

القطاع الثالث ، أقام املركز ثالثة ملتقيات عن مؤسسات القطاع الثالث.
9- رابطة العامل اإلسالمي:

عاملية جامعة،  إسالمية شعبية  منظمة  عام 1962م، وهي  اإلسالمي  العامل  رابطة  أنشئت 
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مقرها مكة املكرمة باململكة العربية السعودية. وتقوم الرابطة بالدعوة إىل اإلسالم، ورشح 
مبادئه وتعاليمه، ودحض الشبهات التي تلصق به، وتطوير أساليب نرش الدعوة بام يتفق 
مع القرآن الكريم، والسنة النبوية، ورفع مستوى الوسائل اإلعالمية والدعوية والرتبوية 

والتعليمية والثقافية لدى املسلمني .
وللرابطة مؤمتر سنوي يعقد بمكة املكرمة يف بداية شهر ذي احلجة من كل عام، ويسمى 
)مؤمتر مكة املكرمة(، وقد بلغ عدد املؤمترات التي عقدهتا حتى عام 2008 تسعة مؤمترات، 
باإلضافة ملؤمتر األمانة العامة للرابطة، ومؤمتر املجلس التأسييس، واملؤمتر اإلسالمي العام، 

والذي وصل عدد املؤمترات فيه إىل ثالثني مؤمترًا منذ عام 1974 حتى عام 2008.
10- الندوة العاملية للشباب اإلسالمي:  

السعودية عام 1972م، وهي  العربية  باململكة  للشباب اإلسالمي  العاملية  الندوة  أنشئت 
أول هيئة إسالمية عاملية متخصصة يف شؤون الشباب املسلم، وهتدف إىل خدمة الدعوة إىل 
اإلسالم، وترسيخ االعتزاز به، والعمل عىل تعميق الثقافة اإلسالمية لدى الشباب، ودعم 

اهليئات واجلمعيات العلمية والثقافية واملهنية اخلاصة بالشباب.
وللندوة دور بارز يف تنظيم فعاليات هتتم بقضايا الشباب املسلم؛ حيث نظمت عرشة مؤمترات 
منذ عام 1974 حتى عام 2006، باإلضافة إىل عدد من امللتقيات والندوات واملحارضات.

وسيعقد املؤمتر العاملي احلادي عرش يف اندونيسيا بعنوان )الشباب واملسؤولية االجتامعية( يف 
اكتوبر 2010 م .

11- املنظمة العربية للتنمية اإلدارية:    
هي منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية، أنشئت عام 1961، وتتوىل مسؤولية 
التنمية اإلدارية يف املنطقة العربية، وهتدف إىل تقديم استشارات إدارية وفنية ومهنية للقطاع 
العام واخلاص. وتلتزم املنظمة باملعايري الدقيقة واملوضوعية واملهنية، وتستفيد من أحدث 
أساليب االتصال وتقنية املعلومات؛ لُتسهم يف التنمية االقتصادية واالجتامعية يف البلدان 

العربية .
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وشاركت املنظمة يف تنظيم 37 مؤمترًا و63 ندوة و53 ملتقى من تاريخ إنشائها حتى عام 
2008، ومجيعها يف موضوع التطوير اإلداري يف البلدان العربية، منها ثالث فعاليات عن 

مؤسسات املجتمع املدين. 
12- اهلالل األمحر السعودي:    

العربية  باململكة  الرياض  مدينة  يف  1382هـ  عام  السعودي  األمحر  اهلالل  مجعية  أنشئت 
السعودية، وهتدف إىل السعي يف ختفيف حدة املصائب واآلالم البرشية، دون متييز أو تفرقة 
يف املعاملة ألي سبب. وتقدم اجلمعية اخلدمات الطبية اإلسعافية الطارئة والرسيعة بكفاءة 
وفاعلية، وتسهم يف رفع مستوى الوعي الصحي، وتشارك يف أعامل اإلغاثة داخل وخارج 
وصلت  والذي   ،2007 عام  للتطوع  الثاين  السعودي  املؤمتر  اجلمعية  ونظمت   ، اململكة 

أعداد األوراق العلمية التي قدمت فيه إىل 75 ورقة.
13- مجعية الرب باملنطقة الرشقية:    

أنشئت اجلمعية عام 1990، وهتدف إىل تقديم املساعدات املالية والعينية لألرس واألفراد، 
تكاليف  يف  واملسامهة  واملساجد،  كاملدارس  العامة  املرافق  احتياجات  تأمني  يف  واملسامهة 
اخلدمات  وتقديم  واألفراد،  برامج صحية ووقائية ملصلحة األرس  وتنفيذ  املرىض،  عالج 

االجتامعية للرشائح املختلفة، وترميم املنازل وصيانتها وحتسينها .
وللجمعية مؤمتر سنوي يعقد يف حمافظة اخلرب باململكة العربية السعودية. ووصلت أعداد 
بتطوير  هتتم  مؤمترات  ثامنية  إىل   2008 عام  هناية  حتى  اجلمعية  نظمتها  التي  املؤمترات 
املؤسسات اخلريية، وتدريب العاملني هبا، وتنمية املوارد املالية، واستثامر أموال املؤسسات 

اخلريية.
14- األمانة العامة لألوقاف:    

أنشئت األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت عام 1993م، عىل أن متارس اختصاصات 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف جمال الوقف؛ ولذلك فهي جهاز حكومي تتمتع 
باستقالل نسبي يف اختاذ القرارات. وهتتم األمانة بالدعوة للوقف، والقيام بكل ما يتعلق 
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بشؤونه، بام يف ذلك إدارة أمواله، واستثامرها، وإقامة مرشوعات تساعد عىل تنمية املجتمع 
حضاريًا وثقافيًا واجتامعيًا ، وعقدت األمانة ستة مؤمترات وندوات وملتقيات خالل الفرتة 

.)2008-2001(
15- بيت الزكاة يف دولة الكويت:    

ميزانية مستقلة، ختضع  الكويت عام 1982 كهيئة عامة ذات  الزكاة يف دولة  بيت  أنيشء 
إلرشاف وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف، وهتدف إىل تنمية موارد الزكاة، وإنفاقها يف 

مصارفها الرشعية بأعىل مستوى من الكفاءة والتميز .
ندوة علمية  الزكاة  بيت  يقيم  العمل اخلريي؛ حيث  ال يف مؤمترات  فعَّ الزكاة دور  ولبيت 
الندوات من أفضل فعاليات العمل اخلريي  العربية. وتعترب هذه  سنوية يف إحدى الدول 
املتخصصة يف الزكاة من حيث املواد العلمية، والتنظيم، واالستمرارية. كام نظم بيت الزكاة 

ستة مؤمترات دولية منذ العام 1984 حتى عام 2003.
16- مربة األعامل اخلريية بالكويت:

هتدف املربة إىل توسيع مفهوم الرب، وزيادة الوعي بأمهية العمل اخلريي التنموي، وتعزيز 
واملنظامت  اهليئات  مع  والتكامل  والتنسيق  احلكومية،  غري  املؤسسات  يف  البرشية  التنمية 
اخلريية يف املجاالت التطوعية املختلفة، وإبراز دور العمل اخلريي كقطاع ثالث، وتوظيف 

الطاقات البرشية وتنميتها .
ونظمت املربة مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي األول بدولة الكويت عام 2005، ثم مؤمتر 
العمل اخلريي اإلنساين بدولة الكويت عام 2007، ثم مؤمتر تعظيم حرمات اإلسالم يف 

نفس العام أيضًا.
17- املؤسسة اخلريية امللكية بالبحرين:    

وكبار  واألرامل،  األيتام،  بكفالة  وهتتم   ،2001 عام  يف  امللكية  اخلريية  املؤسسة  أسست 
السن، وذوي االحتياجات اخلاصة يف مملكة البحرين.

واجتامعي  إنساين  بدور  والنهوض  واإلحسان،  والرب  اخلري  بأعامل  القيام  املؤسسة  وتتوىل 
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الربحية  غري  واخلريية  االجتامعية  املشاريع  وتنمية  املواطنني،  عىل  بالنفع  يعود  واقتصادي 
كدور األيتام، ورعاية الطفولة واملعاقني، ومراكز املسنني، وتأهيل األطفال بأعىل مستويات 

اجلودة والتميز، وبام حيقق متطلبات وتوقعات املستفيدين .
وتنظم املؤسسة مؤمترها لأليتام كل عامني، حيث كان املؤمتر األول عام 2006 حتت شعار: 
من أجل بيئة تربوية منتجة لأليتام، ومؤمترها الثاين يف عام 2008 حتت شعار: خري البيوت 

بيت فيه يتيم حُيسن إليه.
18- اجلمعية اخلليجية لإلعاقة:    

العربية عام 1990  التعاون بدول اخلليج  أنشئت اجلمعية اخلليجية لإلعاقة لدول جملس 
يف املنامة بالبحرين، وهتدف إىل توحيد اجلهود املبذولة يف جمال اإلعاقة، وإجراء البحوث 
وزيادة  والباحثني،  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  املجال،  هذا  يف  املتخصصة  والدراسات 

التعاون مع اجلهات احلكومية .
يف  العلمية  واللقاءات  الندوات  وعقد  وامللتقيات،  املؤمترات  إقامة  عىل  اجلمعية  وحترص 
إىل   2001 عام  منذ  علمية  ملتقيات  ثامنية  اجلمعية  أقامت  وقد  املتعددة.  اإلعاقة  جماالت 
البحرين، ثم  امللتقى يف كل عام يف إحدى دول اخلليج، فبدأ يف  عام 2008، حيث يعقد 
من  أخرى  مرة  بدأ  ثم  عامن،  سلطنة  ثم  الكويت،  ثم  السعودية،  ثم  قطر،  ثم  اإلمارات، 

البحرين، ثم اإلمارات.

إجراءات الدراسة. 
مرت الدراسة بعدة مراحل أساسية، هي:

املرحلة األوىل :حرص مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي:
الفرتة  خالل  اخلليجي  اخلريي  العمل  مؤمترات  حلرص  أدوات  عدة  عىل  الباحث  واعتمد 

2000- 2008، من أهم هذه األدوات:
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1- فهارس املكتبات:
اعتمد الباحث عىل فهرس مكتبة املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(، وهو مركز 
أوعية  من  ينرش  ما  كل  جتميع  عىل  املكتبة  وحترص  اخلريي.  العمل  أبحاث  يف  متخصص 

معلومات يف هذا املوضوع باللغتني العربية واإلنجليزية.
وتوصل الباحث إىل عناوين 41 مؤمترا من خالل حمتويات املكتبة. كام اعتمد عىل فهرس 
مكتبة جامعة امللك عبد العزيز، والذي توصل الباحث من خالهلا عىل ثالثة مؤمترات عن 

األوقاف.
2- مواقع اجلمعيات اخلريية عىل اإلنرتنت:

من خالل إعداد الباحث لدراسة حول )مواقع اجلمعيات اخلريية اخلليجية عىل اإلنرتنت( 
)مؤمترات  فعالياهتا  إتاحة  عىل  حترص  املؤسسات  بعض  أن  أدرك  حيث   ،  2008 عام 
عليها  اعتمد  التي  املواقع  أهم  ومن  اإللكرتونية،  مواقعها  عىل  عمل(  ورش  ـ  ندوات  ـ 

الباحث يف هذا الصدد ما ييل:
أ- رابطة العامل اإلسالمي:  

والندوات(،  )املؤمترات  باسم  للموقع  الرئيسية  الصفحة  يف  أساسية  أيقونة  يوجد  حيث 
ويوجد يف هذا الرابط دليل منظم بمؤمترات وندوات الرابطة منذ عام 1962م حتى عام 

2009م، والدليل مقسم إىل مخسة قطاعات رئيسية، هي: 
1- مؤمترات )املجمع الفقهي اإلسالمي( )مؤمتر واد عام 2009م(.

2- مؤمترات )املؤمتر اإلسالمي العام( ) أربعة مؤمترات 1962- 2002(.
3- )املجلس األعىل العاملي للمساجد(: 20 مؤمترا )2006-1976(.

4- )األمانة العامة للرابطة(: 30 مؤمترا )2009-1974(.
5- )مؤمتر مكة املكرمة(: 9 مؤمترات )2008-1962(.
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الشكل رقم )1( : عرض املؤمترات باملوقع االلكرتوين لرابطة العامل اإلسالمي

وحتت كل قطاع يتم ترتيب املؤمترات زمنيًا من األحدث إىل األقدم، وحتت كل مؤمتر ُتعطى 
املؤمتر،  وحماور  للمؤمتر،  الرسمية  واللغة  والتاريخ،  واملدينة،  االنعقاد،  بلد  حول  بيانات 
وجدول األعامل، واألبحاث )النص الكامل PDF (، وأهم قرارات املؤمتر، وأحيانًا أسامء 

املشاركني.
ب- موقع اجلمعية اخلليجية لإلعاقة :

حيث يوجد أيقونة رئيسية يف الصفحة الرئيسية باسم )ملتقيات اجلمعية السنوية(، وبداخل 
الرابط معلومات أساسية عن امللتقيات السنوية، وعددها ثامنية ملتقيات منذ عام 2001 
املعلومات  يعطي  ملتقى  كل  وحتت  لألحدث،  األقدم  من  زمنيًا  مرتبة  2008م  وحتى 

األساسية، مثل: اسم امللتقى، ومكان وتاريخ االنعقاد، ورابط لتوصيات املؤمتر.



39

ج- موقع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي :
يوجد أيقونة يف الصفحة الرئيسية باسم )فعاليات(، هبا دليل بعرشة مؤمترات أقامتها الندوة 
منذ عام 1972م وحتى 2006م مرتبة زمنيًا من األقدم لألحدث، وحتت كل مؤمتر يعطي 
اسم املؤمتر، والرعاية، والتاريخ، وعدد احلضور فقط. ولكن املؤمتر العارش )الشباب وبناء 
وملخصات  والربنامج،  املؤمتر،  أخبار  عىل  حتتوي  باملوقع  مستقلة  صفحة  له  املستقبل( 
للبث  وأرشيف  والتوصيات،  املؤمترات  لصور  ومعرض  االتصال،  ووسائل  البحوث، 

احلي جللسات املؤمتر.
كذلك يوجد صفحة مستقلة )لندوة األدب والفن يف خدمة الدعوة(. أما باقي الفعاليات 
الفعاليات  هذه  حول  ألخبار  لروابط  فهي  دورات(  ـ  حمارضات  ـ  ندوات  ـ  )ملتقيات 

فقط.
د- األمانة العامة لألوقاف :

يوجد رابط بالصفحة الرئيسية للموقع باسم »إعالميات األمانة«، حيتوي عىل قائمة زمنية 
األقدم  من  زمنيًا  اإلعالميات  ترتب  عام  كل  وحتت  2009م،  حتى  2005م  عام  منذ 
لألحدث، وتشمل هذه اإلعالميات باإلضافة للملتقيات الوقفية: االشرتاك يف املعارض، 

والربامج اإلذاعية، واجلوائز، واملنتديات، واحلفالت.
بعرض  ـ  أحيانًا  ـ  يكتفي  حيث  وامللتقيات؛  الندوات  حتت  الواردة  املعلومات  وتتفاوت 
امللتقى  مثل:  املوقع،  داخل  أخرى  ملؤمترات  كاملة  صفحات  وخيصص  للمؤمتر،  موجز 
الفعاليات،  وجدول  احلضور،  وأسامء  املؤمتر،  أجندة  عىل  وتشتمل  عرش،  الرابع  الوقفي 

وأوراق العمل، والكتب، واإلصدارات، ولقطات الفيديو .. إلخ.
هـ- موقع بيت الزكاة : 

يوجد صفحة مستقلة داخل موقع بيت الزكاة باسم »املركز العلمي«، تشتمل عىل ندوات 
الزكاة، وأبحاث املؤمترات، واملواد العلمية.

وترتب الندوات باسمها زمنيًا من األقدم لألحدث، ولكنها غري كاملة؛ حيث توقف عرض 
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الندوات عند الندوة الثالثة عرشة للزكاة عام 2004م، وال توجد إشارة عن الندوات الرابعة 
عرشة وحتى الثامنة عرشة.

الشكل رقم )2(:عرض املؤمترات باملوقع اإللكرتوين لبيت الزكاة

أما املؤمترات فمرتبة زمنيًاـ  أيضًاـ وكان آخر مؤمتر تم عرضه باملوقع املؤمتر العاملي السادس 
للزكاة عام 2003م. وتتفاوت املعلومات املعطاة حتت كل ندوة أو مؤمتر؛ فيوجد صفحات 
األعامل،  وجدول  املؤمتر  عن  بنبذة  يكتفي  اآلخر  والبعض  ومؤمترات،  لندوات  مستقلة 

وبعض املؤمترات تتيح النص الكامل ألعامهلا.
و- موقع املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد( :

يقدم املوقع دلياًل باملؤمترات والندوات املتعلقة بالعمل اخلريي، مرتبة زمنيًا من األحدث 
لألقدم، منذ هناية عام 2004م حتى عام 2009م.
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الشكل رقم )3 (: عرض املؤمترات باملوقع اإللكرتوين للمركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(

املؤمتر،  عنوان  مثل:  املؤمتر  عن  بيانات  املوقع  ويعطي  باستمرار،  املوقع  حتديث  وجيري 
الواردة  املؤمترات  إن وجد. ووصل عدد  املؤمتر  االنعقاد، ورابط  املنظمة، ومكان  واجلهة 

بدليل املوقع حتى 15 مارس 2009م إىل 101 مؤمترا للعمل اخلريي.
ز- موقع أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة :

يعرض  كام   ،2008 عام  فرباير  منذ  العريب  العامل  يف  اإلعاقة  بفعاليات  دلياًل  املوقع  يقدم 
والسنة،  الشهر  اختيار  يمكن  حيث  جدول،  شكل  عىل  زمنيًا  مرتبة  املستقبلية  الفعاليات 
فيتم عرض فعاليات الشهر املحدد عىل شكل جدول مكون من 31 خلية، بحيث تعرض 
الفعالية يف اخللية التي تتوافق مع تاريخ بدايتها، وبالضغط عىل عنوان الفعالية تعرض نافذة 

.)New window(  جديدة
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3- البحث يف الشبكة العاملية )اإلنرتنت(: 
اإلنرتنت؛  عىل  املتاحة   )Google،Yahoo،AltaVista( البحث  حمركات  الباحث  استخدم 
التالية يف  للبحث عن مؤمترات العمل اخلريي بدول اخلليج. وتم استخدام املصطلحات 

البحث:
مؤمتر األيتام ـ مؤمتر املعاقني ـ مؤمتر العمل اخلريي ـ مؤمتر الزكاة ـ مؤمتر األوقاف ـ مؤمتر 
ـ  والتطوير  التدريب  ـ مؤمتر  الكريم  القرآن  ـ مؤمتر  الدعوة  ـ مؤمتر  االجتامعية  اخلدمات 
العمل  العمل اخلريي يف اخلليج ـ مؤمتر  التطوع ـ مؤمتر  مؤمتر املؤسسات اخلريية ـ مؤمتر 
اخلريي يف البحرين ـ مؤمتر العمل اخلريي بسلطنة عامن ـ مؤمتر العمل اخلريي  يف قطر ـ 

مؤمتر الرعاية الصحية ـ مؤمتر اجلهات اخلريية.
وتوصل الباحث من خالل هذه األداة إىل تسعة مؤمترات يف العمل اخلريي، هي:

أ- دور اإلعالم يف دعم العمل اخلريي.
ب- امللتقى الثاين للجهات اخلريية بمنطقة املدينة املنورة.

ج- امللتقى االجتامعي السادس جلمعيات وروابط االجتامعيني يف دول جملس التعاون.
د- دور املرأة السعودية يف بناء مؤسسات املجتمع املدين.

هـ- النشاط اخلريي السعودي يف احلملة الدولية عىل اإلرهاب.
و- دور املنظامت األهلية العربية يف حتقيق األهداف التنموية لأللفية يف الدول العربية.

ز- املجتمع املدين للتنمية.
ح- املؤمتر األول لأليتام بمملكة البحرين.

ط- املؤمتر السعودي الثاين للتطوع.

4- االتصاالت الشخصية:
من خالل عمل الباحث باملركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد( تم االتصال ومقابلة 
عدد من الشخصيات التي حترص عىل حضور فعاليات العمل اخلريي اخلليجي، والذين 
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أمدوا الباحث بأسامء وعناوين مؤمترات مل يتم التوصل إليها من خالل األدوات السابقة، 
حيث عرض الباحث عليهم قائمة مبدئية باملؤمترات والندوات التي توصل إليها، وأفاد كل 

منهم باملؤمترات غري املوجودة بالقائمة ولدهيم معلومات عنها.
ومن أبرز الشخصيات التي تم االستعانة هبم يف هذا الصدد:

أ. خالد عبد اهلل الفواز ؛ األمني العام للمنتدى اإلسالمي.
م. عبد العزيز حنفي ؛ رئيس اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة.

د. خالد عبد اهلل الرسحيي ؛ املدير العام للمركز الدويل لألبحاث والدراسات.
أ. عمر نصري الربكايت ؛ باحث يف العمل اخلريي.

أ. عبد الفتاح حممد سعد ؛ مستشار التخطيط والتعاون الدويل باهليئة اخلريية القطرية.
أ. عمر أمحد الرفاعي ؛ املدير التنفيذي للمركز الدويل لألبحاث والدراسات.

مؤمترا   53 استبعاد  وتم  اخلريي،  للعمل  مؤمترا   131 عن  معلومات  إىل  الباحث  توصل 
لألسباب التالية:

الزمنية للبحث )2000- 2008(: حيث يوجد )32( مؤمترًا  • مؤمترات خارج احلدود 
مؤمترات   8 وكذلك  2009م.  عام  ومؤمتران  2000م،  عام  قبل  اإلسالمي  العامل  لرابطة 

للندوة العاملية للشباب اإلسالمي، و 11 مؤمترًا لبيت الزكاة.
الباحث احلصول عىل عناوين أوراق العمل اخلاص هبا: • مؤمترات مل يستطيع 

مل يستطع الباحث احلصول عىل أعامل كل من الندوة اخلامسة عرشة والسادسة عرشة للزكاة؛ 
حيث إهنام غري متاحتني عىل املوقع، وليستا من مقتنيات مكتبة املركز. وقد تم االتصال ببيت 

الزكاة عىل العنوان الربيدي واإللكرتوين واالتصال اهلاتفي لكن دون جدوى.
وبذلك وصل عدد املؤمترات التي متت دراستها إىل 78 مؤمترًا .. تم توزيعها عىل 11 قطاعًا 

رئيسيًا كالتايل:
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اجلدول رقم )1(
 توزيع مؤمترات العمل اخلريي عىل القطاعات الرئيسية

عدد املؤمتراتاملؤمترات اخلرييةم

2مؤمترات مجعية اهلالل األمحر السعودي1

3مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي2

8مؤمترات اجلمعية اخلليجية لإلعاقة3

4مؤمترات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم4

4مؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي5

11مؤمترات األوقاف6

9مؤمترات مجعيات الرب7

3مؤمترات األيتام8

9مؤمترات االحتادات واجلهات األخرى9

20مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي10

5مؤمترات بيت الزكاة11

78املجموع

املرحلة الثانية : جتميع عناوين أوراق العمل وأسامء الباحثني:
بعد االنتهاء من جتميع مؤمترات العمل اخلريي تبنينّ للباحث أن هناك مؤمترات غري مكتملة 
معلومات  مجع  استامرة  بتصميم  الباحث  فبدأ  باملوقع؛  أو  املكتبة  يف  سواء  العمل  أوراق 
املؤمتر، ومقر  فيها عىل معلومات حول عنوان  الصفحة  من صفحة واحدة، يشمل رأس 
االنعقاد، وتارخيه، واجلهة املنظمة. وتتكون الصفحة من مخسة أعمدة، تشتمل عىل عناوين 

األبحاث، واسم الباحث، ووظيفته ورأس املوضوع، ومالحظات.
وبعد االنتهاء من جتميع بيانات املؤمتر املتوفرة بمكتبة )مداد( ومواقع املؤسسات اخلريية تبنينّ 
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عدم وجود أية معلومات عن مؤمترات اجلمعية اخلليجية لإلعاقة، واملتوفر باملوقع توصيات 
إحدى  إرسال  من  ُبدًا  الباحث  جيد  مل  اهلاتفية  واالتصاالت  املراسلة  وبعد  فقط.  امللتقيات 
عمل  أوراق  عن  اجلمعية  وثائق  يف  والبحث  اخلليجية،  للجمعية  البحرين  من  املتعاونات 
امللتقيات، وكذلك بالنسبة ملؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي. وبعد خماطبة األمني 

العام للندوة قام مشكورًا بتزويد )مداد( بكل إصدارات الندوة بام فيها أعامل املؤمترات.
ومن املشكالت التي عانى منها الباحث يف هذه املرحلة هي احلصول عىل أسامء ووظائف 
كبريًا  عددًا  أن  كام  الباحثني،  أسامء  هبا  يوجد  ال  العمل  أوراق  بعض  إن  حيث  الباحثني؛ 
منها يكتفي بذكر االسم فقط دون التخصص أو الوظيفة؛ لذلك استخدم الباحث حمركات 
البحث عىل اإلنرتنت للتوصل إىل وظائف وختصصات الباحثني. وبعد  االنتهاء من البحث 
عرب حمركات البحث واالتصاالت مل يتمكن الباحث من حتديد وظائف 215 باحثًا. ويف 
هناية املرحلة تبني للباحث أن عدد األبحاث بلغ 1375 بحثًا، وعدد الباحثني 1430 باحثًا؛ 

نظرًا الشرتاك أكثر من باحث يف إعداد 39 بحثًا.
 

املرحلة الثالثة: إعداد االستبيان وحتكيمه:
والذين  اخلليجي،  اخلريي  العمل  للمتخصصني يف  يوجه  استبيان  إعداد  الدراسة  تطلبت 
التي  املوضوعات  حول  ومقرتحاهتم  آرائهم  الستطالع  الفعاليات  حضور  عىل  حيرصون 
ومعرفة  هلم،  بالنسبة  أمهية  املؤمترات  وأكثر  منها،  استفادهتم  ومدى  املؤمترات،  تعاجلها 
وسائلهم للتعرف عىل املؤمتر، ومتوسط عدد املؤمترات التي حيضوهنا سنويًا، واملجاالت 
املؤمترات،  هذه  حضور  دون  حتول  التي  والصعوبات  فعالياهتا،  حضور  يفضلون  التي 

وآرائهم حول التوصيات واملبادرات التي تصدر عنها، واخلدمات التي تقدم هبا.
وانتهى الباحث من إعداد استامرة مكونة من عرشين سؤااًل عن مؤمترات العمل اخلريي، 
باإلضافة إىل تسعة أسئلة كبيانات عن املجيب. وتم تصميم االستبيان يف الشكلني الورقي 
واإللكرتوين، عىل أن يكون االستبيان اإللكرتوين هو األساس، وتتم االستعانة باالستبيان 
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الورقي يف حالة عدم إمكانية املبحوثني من استخدام االستبيان اإللكرتوين.
وإتاحته  االستبيان  تصميم  يف   www.surveymonkey.com موقع  عىل  الباحث  واعتمد 

بشكل مبارش للمتخصصني عىل املوقع التايل:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=1_2bU0wT9hG2J6OYUnQPJsBw_3d_3d

واملعلومات،  االجتامع،  علم  ختصصات  من  متخصصني  مخسة  من  االستبيان  حتكيم  وتم 
واملهتمني بالعمل اخلريي، واملتخصصني يف إقامة املؤمترات، وتقنية املعلومات.

وأسفر  اخلريي،  بالعمل  املهتمني  من   23 عدد  عىل  بتجربته  الباحث  قام  التحكيم  وبعد 
التحكيم والتجريب عن حذف أسئلة وإضافة أخرى، مثل األسئلة أرقام )16، 17، 20(. 

ومرفق نسخة من االستبيان يف ملحق الدراسة رقم )4(.
 

املرحلة الرابعة : اختيار العينة وتوزيع االستبيان:
حصل الباحث عىل قوائم تضم أسامء من حض مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي من خالل 
بيانات املهتمني بالعمل  مطبوعات املؤمترات، ومن املواقع اإللكرتونية، باإلضافة إىل قاعدة 
اخلريي املتاحة بمركز )مداد(. وتم اختيار عينة مقصودة تتكون من )148( مفردة، متثل كل 
دول اخلليج. وحرص الباحث عىل اختيار األسامء التي تكرر حضورها ملؤمترات العمل اخلريي، 
وكانت نسبة االستجابة 68.92٪؛ حيث بلغ عدد االستامرات املجاب عنها إلكرتونيًا 89 

استامرة، والورقية 13 استامرة، تم حتويلها للشكل اإللكرتوين عىل موقع االستبيان.
ألفراد  اإللكرتوين  الربيد  عىل  لالستبيان  اإللكرتوين  الرابط  إرسال  عىل  البحث  واعتمد 
اهلاتف املحمول، كام تم إرسال ثالث استبيانات مطبوعة عن طريق  العينة، وأحيانًا عىل 

الفاكس؛ لعدم فاعلية الربيد اإللكرتوين اخلاص باملتخصصني.
وبلغ العدد النهائي لالستامرات الصحيحة املجاب عنها 102 استامرة. وكانت خصائص 

وبيانات العينة كالتايل:
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أ. املؤهل الدرايس للمجيبني:
 ،٪41.18 بنسبة  جميبًا،   42 الدراسة  عينة  من  الدكتوراة  درجة  عىل  احلاصلني  عدد  بلغ 
البكالوريوس  عىل  واحلاصلني   ،٪19.61 املاجستري  عىل  احلاصلني  نسبة  بلغت  حني  يف 
35.29٪. أما احلاصلون عىل الثانوية العامة فقط فلم تتجاوز نسبتهم 4٪، وهذا يعكس 

اهتامم احلاصلني عىل مؤهالت عليا بحضور فعاليات العمل اخلريي بدول اخلليج.

الشكل رقم )4(  توزيع املجيبني حسب املؤهل العلمي
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 ب. التوزيع اجلغرايف للمجيبني:
بنسبة  البحرين  ثم  املجيبني،  إمجايل  من   ٪63.73 السعودية   من  املجيبني  نسبة  بلغت 
وقطر   ،٪4.9 عامن  وسلطنة  اإلمارات  من  وكل   ،٪10.78 والكويت   ،٪11.67

.٪3.92

اجلدول رقم )2(

 توزيع مؤمترات العمل اخلريي عىل دول اخلليج

النسبة املئويةالعددالدولة

63.73٪65السعودية

11.76٪12البحرين

10.78٪11الكويت

4.90٪5اإلمارات

4.90٪5سلطنة عامن

3.92٪4قطر

ويرجع السبب يف زيادة نسبة السعوديني إىل عاملني مهمني:
1 - أن ما يقرب من 55٪ من مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي أقيمت باململكة العربية 

السعودية.
2 - أن عدد مؤسسات العمل اخلريي باململكة يفوق عدد املؤسسات اخلريية بباقي دول 

اخلليج جمتمعة .
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ج. توزيع املجيبني حسب السن والنوع:
بلغ عدد املجيبني من الذكور 98 جميبًا بنسبة 96.07٪، ونسبة اإلناث 3.93٪ ، وكانت 
الفئة العمرية من 30 - 40 سنة هي األكثر من حيث عدد املجيبني؛ حيث بلغت نسبتهم 
42.16٪، ثم الفئة العمرية من 40-50 سنة بنسبة 33.33٪. أما الذين يزيد عمرهم 

عن 50 سنة فبلغت نسبتهم 17.65٪، كام يبينها الشكل رقم )  5  (.

املرحلة اخلامسة: حتليل البيانات وتفريغ االستبيان:
العمل اخلريي موضوعيًا، وجغرافيًا، وزمنيًا، ولغويًا،  توزيع مؤمترات  تم  املرحلة  يف هذه 
وحسب اجلهة املنظمة، وتم التعرف عىل مدى انتظامها، وكذلك عدد الباحثني، ومؤهالهتم، 
ووظائفهم، والتوصل إىل قائمة مرتبة تنازليًا حسب عدد األبحاث، كام تم توزيع أبحاث 
األبحاث.  موضوعات  عن  تنازليًا  مرئية  قائمة  إىل  الباحث  وتوصل  موضوعيًا.  املؤمترات 

واعتمد الباحث عىل تصنيف مداد املوضوعي للعمل اخلريي   لتحديد موضوع األبحاث.
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وتم يف هذه املرحلة ـ أيضًا ـ حتليل إجابات االستبيان، واخلروج بمؤرشات عن مؤمترات 
وقت  حيث  من  عنها  اخلريي  بالعمل  املهتمني  رضا  ومدى  الفرتة،  خالل  اخلريي  العمل 
ومدى  منها،  إفادهتم  ومدى  منها،  يعانون  التي  والعقبات  والصعوبات  االنعقاد،  وفرتة 
دور  لتفعيل  ومقرتحاهتم  املؤمترات،  خالل  املقدمة  اخلدمات  يف  ورأهيم  توصياهتا،  حتقيق 

املؤمترات يف حتسني أداء مؤسسات العمل اخلريي اخلليجي.

مناقشة النتائج.
بلغ عدد مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي خالل الفرتة )2000-2008( 78مؤمترًا وندوة 
علمية وورشة عمل، منها 64 مؤمترًا علميًا، وعرش ندوات، وثالث ورش عمل، وملتقى 
واحد. وبلغ عدد األوراق العلمية التي عرضت هبا 1375 بحثًا، منها 1334 بحثًا منفردًا، 
العمل  تناولت 26 موضوعًا متخصصًا يف  أكثر من باحث،  و41 بحثًا اشرتك يف إعداده 

اخلريي.
واشرتك يف تنظيم هذه املؤمترات 33 مؤسسة ومجعية خريية يف 15 دولة عربية وأجنبية، يف 

26 مدينة حول العامل.
وبلغ متوسط عدد مؤمترات العمل اخلريي 8.66 مؤمترًا يف العام الواحد، وبلغ متوسط 
األوراق العلمية 17.62 بحثًا يف املؤمتر، وبلغت نسبة األبحاث باللغة العربية ٪98.04، 

واللغة اإلنجليزية ٪1.96.
وكان أعضاء هيئة التدريس باجلامعات هم أكثر الفئات اشرتاكًا يف املؤمترات بأوراق علمية 

بنسبة 44.27٪ من إمجايل املشاركني.

التوزيع الموضوعي لمؤتمرات العمل الخيري الخليجي:
اعتمد  حيث  موضوعًا،   26 عىل  موضوعاهتا  حسب  اخلريي  العمل  مؤمترات  توزيع  تم 
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املوضوعات  رؤوس  اختيار  يف  اخلريي  للعمل  املوضوعي   مداد  تصنيف  عىل  الباحث 
وتقسيامهتا الفرعية. وتبنينّ أن هناك 16 مؤمترًا كانت موضوعاهتا عامة يف العمل اخلريي، 
مثل: تدريب العاملني، وتبادل اخلربات، والتطوير اإلداري، واإلعالم، والعالقات العامة 
يف العمل اخلريي. كام تبني أن موضوع األوقاف جاء يف املرتبة األوىل من حيث املؤمترات؛ 
حيث بلغ عدد املؤمترات التي تتناول هذا املوضوع أحد عرش مؤمترًا، بنسبة 14.10٪ من 
إمجايل عدد مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي )2000-2008(، منها ثالثة مؤمترات عن 
األوقاف بصيغة عامة، ومؤمتران عن الوقف والتنمية، ومؤمتر واحد يف كل من املكتبات 
وقضايا  والوقف  والقضاء،  والوقف  والشباب،  والوقف  النسائية،  واألوقاف  الوقفية، 
العامة  األمانة  نظمتها  املؤمترات  هذه  أن  وتبنينّ  لألوقاف.  الرشعية  واألحكام  الشباب، 
واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  ووزارة  مؤمترات،  نظمت ستة  والتي  بالكويت،  لألوقاف 
والدعوة واإلرشاد بامللكة العربية السعودية أربعة مؤمترات، كام نظمت جامعة أم القرى 
السعودية:  العربية  باململكة  لألوقاف  الثاين  )املؤمتر  بعنوان:  2006م  عام  واحدًا  مؤمترًا 

الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية(.
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وتأيت اإلعاقة يف املرتبة الثانية؛ حيث كان عدد املؤمترات التي تناولت هذا املوضوع ثامنية 
املؤسسات اخلريية يف كل من:  باملشاركة مع  مؤمترات نظمتها اجلمعية اخلليجية لإلعاقة، 
البحرين، واإلمارات، وقطر، والسعودية، والكويت، عىل الرتتيب، بواقع مؤمتر واحد يف 
العام. وتناول مؤمتر اإلعاقة موضوعات فرعية أمهها الدمج الرتبوي للمعاقني، وتدريبهم 
وتعليمهم، واإلعاقة واإلعالم. وبلغ متوسط أوراق العمل بمؤمترات اإلعاقة 25.4 بحثًا 

يف املؤمتر الواحد.
بنسبة  املؤمترات،  الثالثة من حيث عدد  املرتبة  العمل اخلريي واإلعالم يف  وجاء موضوع 
8.97٪ من إمجايل املؤمترات، حيث نظمت رابطة العامل اإلسالمي أربعة مؤمترات بمكة 
هذه  أعامل  تناولت  الرتتيب،  عىل   2007  ،2006  ،2004  ،2003 األعوام:  يف  املكرمة 
املؤمترات  صورة اإلسالم يف اإلعالم املعارص، وإعادة هيكلة العمل اإلعالمي واإلعالم، 

والعالقات العامة يف اجلهات اخلريية.
ويوجد ستة مؤمترات تناولت العمل اخلريي يف دول اخلليج، منها ثالثة مؤمترات تناولت 
اخلليج  دول  يف  اخلريي  العمل  عن  ومؤمتران  السعودية،  العربية  باململكة  اخلريي  العمل 

بصفة عامة، ومؤمتر واحد تناول العمل اخلريي اإلنساين يف الكويت.
منهام  اخلامسة، ولكل  املرتبة  والتنمية يف  اخلريي  والعمل  الزكاة  ويأيت كل من موضوعي 
مخسة مؤمترات بنسبة 6.41٪ من عدد املؤمترات، حيث نظم بيت الزكاة بالكويت مخسة 
مؤمترات يف كل من: مرص، وقطر، والسودان، والبحرين، تناولت عدة موضوعات أمهها: 

زكاة األنعام، ومؤسسات الزكاة، وزكاة املال، وفقه الزكاة.
وفيام خيص موضوع العمل اخلريي والتنمية، فقد عقد مؤمتر)دور املنظامت األهلية العربية 
الكويتي  االحتاد  نظمه  والذي  العربية(،  الدول  يف  لأللفية  التنموية  األهداف  حتقيق  يف 
للجمعيات النسائية بالكويت عام 2006م، ومؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثاين: رشكاء 
واللقاء  اخلريية.  ثاين  آل  عيد  الشيخ  مؤسسة  ونظمته  بالدوحة،  عقد  والذي  التنمية،  يف 
السنوي السادس للجهات اخلريية بعنوان: )تعزيز العالقة بني اجلهات اخلريية واملجتمع(، 
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باإلضافة  اخلريية،  للجهات  الثاين  السنوي  وامللتقى  2005م،  عام  بالدمام  عقد  والذي 
الدبلوماسية  الدراسات  معهد  نظمها  والتي  والتنمية(،  املدين  املجتمع  عمل  )ورشة  إىل 
بوزارة اخلارجية السعودية عام 2007م، وحتدث فيها 12 باحثًا من أعضاء هيئة التدريس 
من  عدد  إىل  باإلضافة  السعودي،  الشورى  بمجلس  وعضوان  السعودية،  باجلامعات 

العاملني واملهتمني بالعمل اخلريي باململكة العربية السعودية.

اجلدول رقم )3(
 التوزيع املوضوعي ملؤمترات العمل اخلريي اخلليجي 2000- 2008

عدد املوضوعاتم
النسبة املئويةاملؤمترات

14.10٪11األوقاف1
10.26٪8اإلعاقة2
8.97٪7العمل اخلريي واإلعالم3
7.69٪6العمل اخلريي يف اخلليج4
6.41٪5الزكاة5
6.41٪5العمل اخلريي والتنمية6
5.13٪4التدريب والتطوير7
3.85٪3احلوار بني األديان8
3.85٪3الدعوة9

3.85٪3األيتام10
2.56٪2استثامر أموال مؤسسات العمل اخلريي11
2.56٪2الشباب12
2.56٪2العالقات الدولية يف العمل اخلريي13
2.56٪2العمل اخلريي يف الدول اآلسيوية غري العربية14
2.56٪2الوحدة اإلسالمية15
2.56٪2حتفيظ القرآن الكريم16
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عدد املوضوعاتم
النسبة املئويةاملؤمترات

2.56٪2مشكالت العمل اخلريي17
1.28٪1العمل اخلريي والتعليم18
1.28٪1استقطاب املتطوعني19
1.28٪1األقليات غري املسلمة20
1.28٪1العمل اخلريي واألدب21
1.28٪1املؤسسات النسائية22
1.28٪1املنظامت اإلسالمية23
1.28٪1حقوق اإلنسان يف اإلسالم24
1.28٪1معايري اجلودة الشاملة25
1.28٪1الدفاع عن اإلسالم26

100.00٪78املجموع

 ٪5.13 وبنسبة  مؤمترات،  بأربعة  السادسة  املرتبة  يف  والتطوير  التدريب  موضوع  وجاء 
من إمجايل عدد املؤمترات، منها ثالثة مؤمترات نظمتها مجعية الرب بالرشقية أعوام: 2001، 
بني  اخلربات  وتبادل  اإلنتاج،  كفاءة  ورفع  العاملني،  تدريب  تناولت   ،2003،2002
اجلهات اخلريية. أما املؤمتر الرابع فكان من تنظيم اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 

باملندق عام 2008م، وتناول موضوع التطوير اإلداري واسترشاف املستقبل.
ويف املرتبة السابعة جاءت موضوعات األيتام، والدعوة واحلوار، ولكل منها ثالثة مؤمترات، 

بنسبة 3.85 ٪ من إمجايل عدد املؤمترات.
الدولية،  والعالقات  والشباب،  اخلريية،  باملؤسسات  األموال  استثامر  موضوعات  أما 
والوحدة اإلسالمية، وحتفيظ القرآن الكريم، ومشكالت العمل اخلريي، والعمل اخلريي 
يف الدول اآلسيوية غري العربية، فقد جاءت يف املرتبة الثامنة،  ولكل منها مؤمتران، بنسبة 
2.56٪ من إمجايل مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي. وهناك تسعة موضوعات يف كل منها 
مؤمتٌر واحٌد كام بينها اجلدول رقم )3(، لعل من أمهها امللتقى السنوي األول للجمعيات 
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اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم، والذي عقد بالطائف يف موضوع معايري اجلودة الشاملة.
العمل  يف  العاملية  السنوية  املؤمترات  حرص  الباحث  حاول  واملقارنة  الدراسة  وألغراض 

اخلريي، والتي تنظمها ثامين مؤسسات هتتم بتطوير مؤسسات املجتمع املدين، وهي:
Alliance For Nonprofit Management 1 - التحالف من أجل إدارة املؤسسات اخلريية

 the International Society for Third-Sector 2 - اجلمعية الدولية ألبحاث القطاع الثالث
.)RTSI( Research

.Council On Foundations   3 - جملس املؤسسات
. The Center For Effective Philanthropy 4 - مركز العطاء اخلريي

.ARNOVA 5 - أرنوفا: رابطة علامء العمل التطوعي
.  The Nonprofit Technology Network 6 - شبكة تقنيات العمل اخلريي

.SCANPO    7 - رابطة كارولينا اجلنوبية ملنظامت املجتمع املدين
.The Centre for Nonprofit Management 8 - مركز إدارة العمل اخلريي– دبلن – إيرلندا

وبلغ عدد املؤمترات التي نظمتها هذه املؤسسات خالل الفرتة )2000-2008( ـ وتوصل 
إليها الباحث ـ 30 مؤمترًا، تم توزيعها عىل 19 رأس موضوع ـ كام يف اجلدول رقم )4(، 
فتبني أن موضوع تطوير مؤسسات املجتمع املدين جاء يف املرتبة األوىل، بنسبة ٪13.33 
الثالثة جاءت موضوعات  املرتبة  بنسبة 10٪، ويف  التربعات  املؤمترات، ثم مجع  من عدد 
البحوث والدراسات يف العمل اخلريي، وأخالقيات العمل اخلريي، وتقييم األداء، ودوافع  

العمل اخلريي، وقيادات العمل اخلريي بنسبة 6.67 ٪ لكل منها.
وبمقارنة موضوعات مؤمترات العمل اخلريي باخلليج بنظرياهتا يف دول أمريكا وأوروبا يف 

نفس فرتة الدراسة تبني ما ييل:
1. املوضوعات التي جاءت يف املراتب اخلمس األوىل يف مؤمترات اخلليج وهي: األوقاف، 
وكذلك  اخلليج  دول  يف  اخلريي  والعمل  والزكاة،  واإلعالم،  اخلريي  والعمل  واإلعاقة، 
الثامن  الرتتيب  يف  جاءت  والتي  واأليتام،  والدعوة،  األديان،  بني  احلوار  موضوعات 



56

والتاسع والعارش عىل الرتتيب مل تكن مجيعها يف مؤمترات العمل اخلريي يف أمريكا وأوروبا؛ 
وذلك الرتباط هذه املوضوعات باملجتمع اإلسالمي واخلليجي.

اجلدول رقم )4(

التوزيع املوضوعي ملؤمترات العمل اخلريي يف أمريكا و أوروبا  )2000- 2008(

النسبة املئويةعدد املؤمتراتاملوضوعم
13.33٪4التدريب والتطوير1
10.00٪3مجع التربعات2
6.67٪2البحوث والدراسات يف العمل اخلريي3
6.67٪2أخالقيات العمل اخلريي4
6.67٪2تقنيات العمل اخلريي5
6.67٪2تقييم األداء6
6.67٪2دوافع العمل اخلريي7
6.67٪2قيادات العمل اخلريي8
3.33٪1استثامر أموال املؤسسات اخلريية9

3.33٪1اإلغاثة10
3.33٪1األمن البرشي11
3.33٪1التنمية االجتامعية12
3.33٪1العدالة االجتامعية13
3.33٪1العمل التطوعي واحلكومة14
3.33٪1العمل اخلريي يف أمريكا15
3.33٪1املوارد البرشية16
3.33٪1املواطنة17
3.33٪1مشكالت العمل اخلريي18
3.33٪1معايري اجلودة الشاملة19

100.00٪30املجموع



57

2- وجود 12 موضوعًا، بنسبة 63.16\٪ من إمجايل عدد املوضوعات التي متت مناقشتها 
يف دول أمريكا وأوروبا، مل تناقش يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي خالل فرتة الدراسة 

كعناوين للمؤمترات، وهذه املوضوعات هي: 
- مجع التربعات.

- البحوث والدراسات يف العمل اخلريي.
- أخالقيات العمل اخلريي.

- استخدام التقنيات يف العمل اخلريي.
- تقييم األداء.

- دوافع العمل اخلريي.
- قيادات العمل اخلريي.

- اإلغاثة. 
- األمن البرشي.

- عالقة العمل اخلريي باحلكومات.
- املوارد البرشية.

- املواطنة.
3- يوجد سبعة موضوعات مشرتكة بني كل من مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي ونظرياهتا 

يف أمريكا وأوروبا هي كالتايل:
- التدريب والتطوير )أربعة مؤمترات يف كل من مؤمترات اخلليج ودول أمريكا وأوربا(.

- التنمية االجتامعية )مخسة مؤمترات يف اخلليج، ومؤمتر واحد يف دول أمريكا وأوروبا(.
أمريكا  دول  يف  واحد   ومؤمتر  اخلليج،  يف  )مؤمتران  اخلريية  املؤسسات  أموال  استثامر   -

وأوروبا(.
- العدالة االجتامعية )حقوق اإلنسان( )مؤمتر واحد يف كل منهام(.

- التطوع واستقطاب املتطوعني )مؤمتر واحد يف كل منهام(.
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- مشكالت العمل اخلريي )مؤمتران يف اخلليج، ومؤمتر واحد  يف دول أمريكا وأوروبا(.
- معايري اجلودة الشاملة )مؤمتر واحد يف كل منهام(.

العمل اخلريي اخلليجي نجد أن هناك  السابق ملوضوعات مؤمترات  العرض  ومن خالل 
يف  اخلريي  العمل  مؤسسات  وترشيعات  قوانني  أمهها:  ومن  بعد،  تناقش  مل  موضوعات 
اخلليجي،  اخلريي  للعمل  االسرتاتيجي  والتخطيط  بصفة خاصة،  اخلليج  دول  العامل ويف 
واإلمارات.  عامن،  وسلطنة  وقطر،  البحرين،  مثل:  اخلليجية  الدول  يف  اخلريي  والعمل 
ومجع التربعات، وأخالقيات العمل اخلريي ودوافعه ومشكالته، والتقييم وقياس األداء، 
املحاسبي  والنظام  اخلريي  والعمل  اخلريي،  العمل  مؤسسات  يف  التقنيات  واستخدام 
والبيئية  والتعليمية  الصحية  املجاالت  يف  اخلريية  املؤسسات  ودور  اخلريية،  باملؤسسات 
والتسويق  والرشكات،  األعامل  لرجال  االجتامعية  واملسؤولية  والثقافية،  واالقتصادية 
اخلريي واملرشوعات االجتامعية، والتشبيك والرشاكات مع مؤسسات املجتمع األخرى، 

والفقر: أسبابه، وقياسه، والفقر والكفاف والبطالة وكيفية معاجلتها.

التوزيع الموضوعي ألبحاث مؤتمرات العمل الخيري 2000-2008م .
 237 عىل  موضوعيًا  اخلليجي  اخلريي  العمل  فعاليات  وأبحاث  العمل  أوراق  توزيع  تم 
موضوعًا متخصصًا. جاء موضوع )تعليم القرآن الكريم( يف املرتبة األوىل؛ حيث بلغ عدد 
األبحاث وأوراق العمل يف هذا املوضوع 69 بحثًا؛ ويرجع ذلك إىل إقامة أربعة مؤمترات 
متخصصة يف هذا املوضوع نظمتها اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بكل من املندق، 

والطائف، وجدة، والرياض باململكة العربية السعودية.
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اجلدول رقم )5(

املوضوعات البؤرية ألبحاث مؤمترات العمل اخلريي حسب قانون برادفورد

النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعاتم
5.02٪69تعليم القرآن الكريم1
2.98٪41الدعوة2
2.33٪32اقتصاديات الوقف 3
2.25٪31األوقاف4
2.25٪31الدفاع عن الرسول5
2.25٪31العمل اخلريي واإلعالم6
2.25٪31أحكام الزكاة7
2.11٪29التنمية االجتامعية8
2.04٪28الشباب9

2.04٪28العالقات الدولية10
2.04٪28مشكالت العمل اخلريي11
1.96٪27التدريب والتطوير12
1.82٪25رعاية األطفال13
1.75٪24احلوار بني األديان14

الثانية موضوع الدعوة إىل اإلسالم؛ حيث وصلت أبحاث هذا املوضوع  املرتبة  وجاء يف 
بمؤمتر  أبحاث  وعرشة  اإلسالمي،  العامل  رابطة  بمؤمترات  بحثًا   24 منها  بحثًا،   41 إىل 
الدراسات الدعوية: الواقع واآلمال، الذي نظمته اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية 

بالرياض عام 2008م، وسبعة أبحاث بمؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
من   ٪2.33 بنسبة  بحثًا،   32 بعدد  الثالثة،  املرتبة  يف  الوقف  اقتصاديات  موضوع  وجاء 
إمجايل عدد األبحاث؛ ويرجع ذلك إىل وجود 11 مؤمترًا عن األوقاف نظمتها األمانة العامة 

لألوقاف بالكويت ووزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية وجامعة أم القرى.
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ويف املرتبة الرابعة جاءت موضوعات العمل اخلريي واإلعالم، وأحكام الزكاة، والدفاع 
عن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ، واألوقاف، وكل منها 31 بحثًا. أما موضوع التنمية 
الرب  مجعية  مؤمترات  يف  عرضت  بحثًا،   29 تناولته  التي  األبحاث  عدد  فبلغ  االجتامعية 

بالرشقية، والعمل اخلريي اخلليجي، وورشة عمل )العمل اخلريي والتنمية(.
أما موضوعات العالقات الدولية يف العمل اخلريي، ومشكالت العمل اخلريي، والشباب، 
فجاءت يف املرتبة السادسة، ولكل منها 28 بحثًا، حيث تركزت أبحاث العالقات الدولية 
العمل  العامل اإلسالمي، وجاءت أبحاث مشكالت  العمل اخلريي يف مؤمترات رابطة  يف 
أما  واإلمارات،  وقطر  الكويت  من  كل  يف  اخلليجي  اخلريي  العمل  مؤمترات  يف  اخلريي 
للشباب  العاملية  الندوة  مؤمترات  يف  فوردت  الشباب  موضوع  تناولت  التي  األبحاث 

اإلسالمي.
بحثًا،   27 تناولته  التي  األبحاث  عدد  بلغ  والذي  والتطوير(،  )التدريب  موضوع:  أما 
فتم عرض 14 بحثًا يف هذا املوضوع يف مؤمترات مجعية الرب بالرشقية، وتسعة أبحاث يف 
مؤمترات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم، وبحثني يف مؤمتر مجعية اهلالل األمحر السعودي، 
العمل اخلريي اخلليجي، واجلمعية اخلليجية لإلعاقة،  وبحث واحد يف كل من مؤمترات 
 ٪1.82 األطفال(  )رعاية  أبحاث  نسبة  وبلغت  اإلسالمي.  للشباب  العاملية  والندوة 
السعودية  يف  اخلريي  والعمل   ،٪1.75 األديان  بني  واحلوار  األبحاث،  عدد  إمجايل  من 
1.83٪، واإلعاقة واإلعالم 1.24٪. ويوجد سبعة موضوعات يف كل منها 15 بحثًا، 
والعمل  النسائي،  اخلريي  والعمل  اخلريية،  املؤسسات  أموال  استثامر  موضوعات  هي: 
اخلريي والتعليم، واملؤسسات الوقفية واملوارد املالية، ومؤسسات العمل اخلريي، وحقوق 
اإلنسان. كام يوجد 32 موضوعًا ال يمثل كل منها سوى بحثني فقط، و91 موضوعًا لكل 
منها بحث واحد فقطـ  كام هو مبني يف امللحق رقم )3( بعنوان التوزيع املوضوعي ألبحاث 

مؤمترات العمل اخلريي.
برادفور  قانون  حسب  اخلريي  العمل  مؤمترات  أبحاث  الباحث  وزع  وقد 
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Bradford>s Law of scattering  فتبنينّ وجود 14موضوعًا بؤريًا كام يف اجلدول 

عدد  وبلغ    .٪33.09 بنسبة  بحثًا،   455 فيها  األبحاث  عدد  وبلغ   ،)6( رقم 
املوضوعات املتوسطة 34 موضوعًا. 

اجلدول رقم)6(

توزيع موضوعات أبحاث املؤمترات حسب قانون برادفورد للتشتت

النسبة املئويةعدد األبحاثعدد املوضوعاتفئات املوضوعات
33.09٪14455املوضوعات البؤرية

33.31٪34458املوضوعات املتوسطة
33.60٪188462املوضوعات اهلامشية

100.00٪2361375املجموع

أما املوضوعات اهلامشية فبلغ عددها 188 موضوعًا، تم عرضها يف 462 بحثًا، وتراوح 
عدد األبحاث بني )1-9( أبحاث يف هذه املوضوعات.

الباحثون في مؤتمرات العمل الخيري. 
بلغ عدد الباحثني ومقدمي أوراق العمل ملؤمترات العمل اخلريي 1430 باحثًا، منهم 633 
أوراق  مقدمي  إمجايل  من   ٪44.27 بنسبة  باجلامعات،  التدريس  هيئة  أعضاء  من  باحثًا 
العمل. وبلغت نسبة الباحثني العاملني باملؤسسات اخلريية 17.2٪، وعلامء الدين والدعوة 

6.71٪، يف حني بلغت نسبة املانحني 0.63٪ فقط ـ كام بينها اجلدول رقم )9(.
الندوة  مؤمترات  ويف   ،٪70.11 الوقف  مؤمترات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة  بلغت 
العاملية للشباب اإلسالمي 65.05٪، ويف مؤمترات اإلعاقة 50.44٪، كام بلغت نسبة 
العاملني يف املؤسسات اخلريية يف مؤمترات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم 34.62٪، ويف 

مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي ٪30.
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يف  نسبتهم  فبلغت  اخلريي  بالعمل  الصلة  ذات  احلكومية  املؤسسات  يف  العاملون  أما 
مؤمترات الزكاة 18.52٪، ومل تتعد النسبة 1٪ يف مؤمترات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم. 
أما الشخصيات العامة فكانوا أكثر متثياًل يف مؤمتري مجعية اهلالل األمحر السعودي بنسبة 
17.89٪ من إمجايل مقدمي األوراق البحثية يف هذه املؤمترات، منهم مخسة أعضاء بمجلس 

الشورى السعودي.
بلغت نسبة األبحاث الفردية يف مؤمترات العمل اخلريي )2000- 2008( 97.16٪ من 
إمجايل عدد األبحاث، منها 265 بحثًا قدمت يف مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي، 1902 

بحثًا يف مؤمترات اإلعاقة، و 127 بحثًا يف مؤمترا ت مجعيات الرب بالسعودية. 

اجلدول رقم )7(

توزيع أبحاث مؤمترات العمل اخلريي حسب طبيعة التأليف

األبحاث املؤمترات
الفردية

األبحاث 
الثنائية

األبحاث 
الثالثية

األبحاث 
اإلمجايلالرباعية

127510133مؤمترات مجعيات الرب
190941204مؤمترات اجلمعية اخلليجية لإلعاقة

4020042مؤمترات األيتام
99110101مؤمترات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم

5400054مؤمترات بيت الزكاة
9620098مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي

9421299مؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
890089مؤمترات مجعية اهلالل األمحر السعودي

163230168مؤمترات األوقاف
265000265مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي

119300122مؤمترات االحتادات واجلهات األخرى
1336261031375املجموع

100٪0.22٪0.73٪1.89٪97.16٪النسبة املئوية
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يف حني بلغ عدد األبحاث الثنائية  )اشرتك يف إعدادها باحَثان( 26 بحثًا، بنسبة ٪1.89 
يف  أبحاث  ومخسة  اإلعاقة،  مؤمترات  يف  أبحاث  تسعة  منها  األبحاث،  عدد  إمجايل  من 
مؤمترات مجعية الرب. أما األبحاث الثالثية )اشرتك يف إعدادها ثالثة باحثني( فبلغ عددها 
عرشة أبحاث، منها أربعة أبحاث يف مؤمترات اإلعاقة، وثالثة أبحاث يف مؤمترات الوقف، 
للشباب  العاملية  والندوة  والتحفيظ،  الرب،  مجعيات  مؤمترات  من  كل  يف  واحد  وبحث 
اإلسالمي. كام يوجد ثالثة أبحاث اشرتك يف إعداد كل منها أربعة باحثني، منها بحثان يف 
مؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، كان البحث األول بعنوان: )وسائل اإلعالم 
ومستقبل الشباب(، أما البحث الثاين، والذي قدم ملؤمتر اإلعاقة واخلدمات ذات العالقة 
بتأخر  الطبيعي املكثف لألطفال املصابني  بالشارقة، فكان بعنوان: )العالج  عام 2008م 
النمو يف السعودية(، وكان من إعداد كل من: عبري املطليق، ندى البواردي، سامية قباين، 

هناء السبيل.
 والحظ الباحث أنه يوجد 14 بحثًا مشرتكًا قدمت يف مؤمترات اإلعاقة؛ ويرجع ذلك إىل 
تعدد جوانب موضوع اإلعاقة، حيث يمكن تناول املوضوع من النواحي الطبية والنفسية 

والرتبوية واالجتامعية.
اخلليجي )2000-  اخلريي  العمل  ملؤمترات  واحدًا  بحثًا  قدموا  الذين  الباحثني  بلغ عدد 
ثالثة  منهم  قدم كل  باحثًا  بحثني، و33  منهم  قدم كل  باحثًا  باحثًا، 125   962 )2008
للشباب  العاملية  للندوة  العام  ـ األمني  الوهيبي  الدكتور صالح بن سليامن  أبحاث، وقدم 
اإلسالمي ـ سبعة أبحاث، منها ثالثة أبحاث يف مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي، وبحثان 
يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي، وبحث واحد يف كل من مؤمترات األوقاف واهلالل 
األمحر السعودي. أما الدكتور جعفر عبد السالمـ  األمني العام الحتاد اجلامعات اإلسالمية، 
العامل  أبحاث يف مؤمترات رابطة  أبحاث، منها سبعة  ثامنية  ـ فقدم  الدويل  القانون  وأستاذ 
ـ  اليحيى  إبراهيم  بن  حييى  الدكتور  أما  الوقف.  مؤمترات  يف  واحد  وبحث  اإلسالمي، 
باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  واألستاذ  اخلريي،  املنورة  املدنية  مستودع  عىل  العام  املرشف 
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املنورة ـ فكان أكثر الباحثني اشرتاكًا يف مؤمترات العمل اخلريي؛ حيث قدم بمفرده عرشة 
أبحاث، منها سبعة أبحاث يف اللقاء السنوي للجهات اخلريية، وبحث يف كل من امللتقى 
وأثرهم  الوسطى  آسيا  )مسلمو  ومؤمتر  املنورة،  باملدينة  اخلريية  للجهات  الثاين  السنوي 
احلضاري(، وامللتقى السنوي األول للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة 

الطائف بالسعودية.

اجلدول رقم )8(

قائمة بأبحاث الدكتور حييى بن إبراهيم اليحيى املقدمة ملؤمترات العمل اخلريي

السنةاسم املؤمترعنوان البحثم

1
مباديء توجيهية عامة يف اإلرشاد األرسي، واخلطوات 

العملية لتحقيق اإلفادة من اإلرشاد األرسي اهلاتفي 
لتصحيح بعض املفاهيم األرسية اخلاطئة

امللتقى السنوي الثاين للجهات اخلريية بمنطقة املدينة 
2005املنورة

امللتقى السنوي األول للجمعيات اخلريية لتحفيظ األوقاف اخلريية داعم أسايس ملوارد اجلمعيات2
2005القرآن الكريم بالطائف

2006مؤمتر )مسلمو آسيا الوسطى وأثرهم احلضاري(اإلمامان البخاري ومسلم وأثرمها يف تدوين احلديث3

2001اللقاء السنوي األول للجهات اخلرييةحتسني املستوى املعييش4

2002اللقاء السنوي الثاين للجهات اخلرييةبرامج التدوير املختلفة وأثرها عىل حفظ النعمة5

2003اللقاء السنوي الثالث للجهات اخلرييةتأهيل املستفيدين بني النظرية والتطبيق6

2004اللقاء السنوي الرابع للجهات اخلرييةإعداد خطط عمل الستقطاب املتطوعني7

2005اللقاء السنوي اخلامس للجهات اخلرييةالعالقات العامة يف العمل اخلريي8

2002اللقاء السنوي الثاين للجهات اخلرييةنامذج رائدة لتدوير املواد العينية9

2002اللقاء السنوي الثاين للجهات اخلرييةتطبيقات البحث االجتامعي10

.
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فئات الباحثين في مؤتمرات العمل الخيري الخليجي.
تم توزيع الباحثني الذين تقدموا بأوراق علمية يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي إىل ثامين 
فئات ـ كام يف اجلدول رقم )9( ـ فتبني أن أعضاء هيئة التدريس باجلامعات هم أكثر الفئات 
فئة  ثم   ،٪44.27 بنسبة  2008م،   -2000 اخلليجي  اخلريي  العمل  مؤمترات  يف  اشرتاكًا 
 ،٪  6.715 بنسبة  والدعوة  الدين  وعلامء   ،٪17.2 بنسبة  اخلريية،  املؤسسات  يف  العاملني 
يف  ومؤسسات  كأشخاص  واملانحون   ،٪2.66 بنسبة  السابعة  املرتبة  يف  اإلعالميون  وجاء 
املرتبة األخرية بنسبة 0.63٪ من إمجايل الباحثني يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي. وقد جاء 
أعضاء هيئة التدريس يف مقدمة فئات الباحثني يف كل القطاعات عدا مؤمترات مجعيات حتفيظ 

القرن الكريم؛ حيث جاء العاملون يف املؤسسات اخلريية أواًل، ثم أعضاء هيئة التدريس.

اجلدول رقم )9(

فئات الباحثني يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي

مجعيات فئات الباحثني
األيتاماإلعاقةالرب

حتفيظ 
القرآن 
الكريم

الزكاة
العمل 
اخلريي 
اخلليجي

الندوة 
العاملية

اهلالل 
رابطة العامل الوقفاألمحر

اإلسالمي

االحتادات 
واجلهات 
األخرى

النسبة املئويةاملجموع

أعضاء هيئة 
44.27٪661142033153567261226966633التدريس

املؤسسات
17.20٪35381336730101643918246اخلريية

علامء الدين 
6.71٪9170329831925196والدعوة

5.52٪9112102401788879الشخصيات العامة

اجلهات احلكومية 
5.03٪614611092881772ذات الصلة

2.94٪815010311101242التجارية اخلاصة

2.66٪03011263113838اإلعالميون

0.63٪400013000109املانحون

15.03٪3143101379211210815215غري معروف

100.00٪1402264410454100103951742651251430املجموع
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بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات األوقاف 70.11٪ من إمجايل الباحثني يف مؤمترات 
األوقاف  ووزارة  بالكويت  لألوقاف  العامة  األمانة  من  كال  أن  إىل  ذلك  ويرجع  األوقاف؛ 
بالسعودية تعتمدان عىل أعضاء هيئة التدريس يف تقديم وعرض األوراق العلمية؛ ملا تتمتع به 
هذه الفئة من املنهجية يف إعداد الدراسات واألبحاث العلمية. ووصلت النسبة إىل ٪65.05 
يف مؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي. وشهدت مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي أقل 
النسبة26.04٪؛  بلغت  املختلفة؛ حيث  املؤمترات  التدريس بني قطاعات  نسبة ألعضاء هيئة 
ويرجع ذلك إىل أن الرابطة تعتمد عىل فئات أخرى بجانب أعضاء هيئة التدريس مثل: العاملني 
بنسبة ٪9.435،  الدين والدعوة اإلسالمية  بنسبة 14.72٪، وعلامء  املؤسسات اخلريية،  يف 

فضاًل عن أن ما يقرب من 40٪ من الباحثني يف مؤمترات الرابطة غري معروفة وظائفهم.
أما العاملون يف املؤسسات اخلريية فبلغت نسبتهم يف مؤمترات مجعيات حتفيظ القران الكريم 
34.62٪، ثم مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي بنسبة 30٪، واأليتام بنسبة ٪29.55. 
كام شهدت مؤمترات األوقاف أقل متثيل هلذه الفئة؛ بسبب أن املؤسسات املعنية بمؤمترات 

العمل اخلريي تعتمد عىل أعضاء هيئة التدريس وعلامء الدعوة بشكل كبري يف مؤمتراهتا.

معدل عدد األبحاث في مؤتمرات العمل الخيري.
تفاوتًا كبريًا بني بحثني ومخسة وسبعني  العمل اخلريي  تفاوتت عدد األبحاث يف مؤمترات 
بحثًا يف املؤمتر الواحد. وبلغ متوسط األبحاث يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي )2000- 
2008( 17.63 للمؤمتر الواحد. ويوجد 13 مؤمترًا وندوة وورشة عمل يقل عدد أبحاثها 
عن عرشة أبحاث، منها: مؤمتر اإلسالم يف آسيا الوسطى، وندوة صورة اإلسالم يف اإلعالم 
ومنتدى قضايا  الثالث عرش  الوقفي  امللتقى  من  أما كل  فقط.  بحثان  منهام  املعارص، ولكل 
الوقف الفقهية الثاين فبلغ عدد أبحاث كل منها ثالثة أبحاث فقط. وبلغ عدد املؤمترات التي 
ترتاوح عدد أبحاثها بني )10 إىل أقل من 20 بحثًا( 47 مؤمترًا بنسبة 60.25٪ من إمجايل 
املؤمترات، واملؤمترات التي يرتاوح عدد أبحاثها بني )20 إىل أقل من 50 بحثًا( 15 مؤمترًا، 
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وهناك ثالثة مؤمترات ـ فقط ـ زادت عدد أبحاثها عن 50 بحثًا، هي املؤمتر العاملي العارش: 
)الشباب وبناء املستقبل(، الذي نظمته الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بالقاهرة عام 2008، 
دائرة  نظمته  والذي  الثالث،  اخلليجي  اخلريي  العمل  ومؤمترا  بحثًا،   52 أبحاثه  عدد  وبلغ 
بحثًا،  أبحاثه 54  وبلغ عدد  عام 2008م،  باإلمارات  اخلريي  والعمل  اإلسالمية  الشؤون 
أما املؤمتر السعودي الثاين للتطوع، والذي نظمته مجعية اهلالل األمحر السعودي عام 2007 
بالرياض، فبلغ عدد أبحاثه 75 بحثًا، منها 19 بحثًا عن التطوع، و12 بحثًا يف مؤسسات 
العمل اخلريي وثقافة العمل اخلريي والتخطيط املؤسيس، وثالثة أبحاث يف اإلعاقة، وبحثان 
يف كل من األيتام والتدريب والتطوير والدفاع املدين، و15 بحثًا يف موضوعات متفرقة مثل 

اإلسعافات األولية، واجلمعيات العلمية، ومشكالت مستقبل العمل اخلريي.

اجلدول رقم )10(
معدل عدد األبحاث يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي

املعدلعدد األبحاثعدد املؤمتراتاملؤمترات اخلريية
28944.50مؤمترات مجعية اهلالل األمحر السعودي

39832.67مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي
820425.50مؤمترات اجلمعية اخلليجية لإلعاقة

410125.25مؤمترات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم
49924.75مؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

1116815.27مؤمترات األوقاف
913314.78مؤمترات مجعيات الرب

34214.00مؤمترات األيتام
912213.56مؤمترات االحتادات واجلهات األخرى

2026513.25مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي
55410.80مؤمترات بيت الزكاة

781357517.63املجموع
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املؤمتر  يف  بحثًا   44.5 السعودي  األمحر  اهلالل  مجعية  مؤمترات  يف  األبحاث  معدل  بلغ 
الواحد؛ ويرجع ذلك إىل أن أحد مؤمترهيا بلغ عدد األبحاث به 75 بحثًا )كام سبق الذكر(، 
يليه مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي بمعدل 32.67 بحثًا يف املؤمتر، ثم مؤمترات اجلمعية 
اخلليجية لإلعاقة بمعدل 25.5 بحثًا، أما مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي، والتي وصل 
عددها إىل 20 مؤمترًا، فبلغ معدل األبحاث فيها 13.25 بحثًا يف املؤمتر الواحد. وكانت 
مؤمترات بيت الزكاة التي أقيمت باخلرطوم عام 2004م مل يتعد عدد أبحاثها مخسة أبحاث، 
وكذلك الندوة الثانية عرشة لقضايا الزكاة، والتي أقيمت يف القاهرة عام 2002م، فقد بلغ 

عدد أبحاثها ستة أبحاث.

التوزيع اللغوي ألبحاث مؤتمرات العمل الخيري الخليجي.
بلغت نسبة األبحاث املقدمة باللغة العربية يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي ٪98.04 
من إمجايل عدد األبحاث، يف حني بلغت نسبة األبحاث باللغة اإلنجليزية 1.96٪، وهي 
عبارة عن 27 بحثًا، منها 18 بحثًا يف مؤمترات اجلمعية اخلليجية لإلعاقة، ومخسة أبحاث 
للشباب  العاملية  الندوة  مؤمترات  يف  أبحاث  وأربعة  اإلسالمي،  العامل  رابطة  مؤمترات  يف 
اإلسالمي. ويرجع السبب يف زيادة عدد األبحاث املقدمة باللغة اإلنجليزية يف مؤمترات 
اإلعاقة إىل أن كل أبحاث املؤمتر الرابع الذي عقد بالرياض عام 2004م بعنوان: )ذوي 
بلغ  والتي  اإلنجليزية،  باللغة  قدمت  التوظيف(  إىل  التشخيص  من  اخلاصة  االحتياجات 
عددها 17 بحثًا عن تدريس الرياضيات والقراءة للمعاقني، والتشخيص، وتدريب وتقويم 

سلوك املعاقني، وأمراض التخاطب، والتوحد.
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يف  احلوار  موضوعات  يف  فكانت  اإلنجليزية  باللغة  اإلسالمي  العامل  رابطة  أبحاث  أما 
اإلسالم واليهودية، ومحاية البيئة واألخالق وقدمت يف مؤمتر اجلمعية العمومية هليئة التنسيق 
للمنظامت اإلسالمية الذي عقد يف مكة املكرمة عام 2006م. وكانت أبحاث الندوة العاملية 
والتقنية  اخلريي،  والعمل  واإلعالم  اخلريي،  العمل  موضوعات  يف  اإلسالمي  للشباب 
العمل اخلريي، ومجيعها قدمت يف  الشباب يف بنجالديش، ومراكز دراسات  ومؤسسات 

مؤمتر الشباب وبناء املستقبل الذي عقد بالقاهرة 2008م.

التوزيع الزمني لمؤتمرات العمل الخيري الخليجي.
الفرتة )2000 - 2008( 78 مؤمترًا،  العمل اخلريي اخلليجي خالل  بلغ عدد مؤمترات   -
بمتوسط قدره 8.66 مؤمترًا يف العام الواحد. وشهد عام 2005م حتواًل ظاهرًا يف زيادة عدد 
املؤمترات؛ حيث زاد عدد املؤمترات يف هذا العام )2005م( عن سابقه بنسبة 37.5٪؛ ويرجع 
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السبب يف ذلك إىل بداية ظهور مؤمترات حتفيظ القرآن الكريم بكل من الطائف، وجدة.
كام بدأ يف نفس العام بداية مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي. ومن املالحظ ـ أيضًا ـ أن دولة 
اخلريية،  األعامل  مربة  من:  لكل  اخلريي  للعمل  مؤمترات  ثالثة  إقامة  شهدت  الكويت 

واألمانة العامة لألوقاف، واجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني، يف نفس العام.

- شهد عام )2005-2006( إقامة 15 مؤمترًا لكل منها، حيث أقيم يف عام 2005م عرشة 
مؤمترات بالسعودية، وثالثة مؤمترات بالكويت، ومؤمترًا واحدًا بكل من البحرين وتايوان. 
أما عام 2006م أقيم فيه ستة مؤمترات فقط بالسعودية، وثالثة مؤمترات بالكويت، ومؤمتران 
بدولة قطر، ومؤمتر واحد بكل من البحرين وسريالنكا واألرجنتني وقرغيزستان. وكان من 

بني مؤمترات هذا العام )2006( 7 مؤمترات لرابطة العامل اإلسالمي.
كام شهد كل من عامي )2007-2008( إقامة 12 مؤمترًا بنسبة 15.38٪ يف كل منهام. 
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مدى انتظام مؤتمرات العمل الخيري.
تبني من خالل التوزيع الزمني ملؤمترات العمل اخلريي اخلليجي أن 33.33٪ من املؤمترات 
تعقد سنويا بطريقة منتظمة، وهي: مؤمترات مجعية الرب، اجلمعية اخلليجية لإلعاقة، ومجعيات 
حتفيظ القرآن الكريم، مجعية اهلالل األمحر السعودي، بيت الزكاة، رابطة العامل اإلسالمي 
)مؤمتر مكة املكرمة(، األمانة العامة لألوقاف، وأن 9.52٪ من املؤمترات تعقد كل سنتني، 
أن  الرغم من  امللكية. عىل  املؤسسة اخلريية  اخلليجي، ومؤمتر  العمل اخلريي  ومها: مؤمتر 
املسؤولني عن مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي أفادوا بأن املخطط للمؤمتر أن يكون سنويًا، 

ولكن إجراءات احلصول عىل املوافقات حتول دون ذلك.

اجلدول رقم )11(
مدى انتظام انعقاد مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي 2000 - 2008

عدد املؤمتراتدورية االنعقاداملؤمترات اخلريية
9سنويمؤمتر مجعية الرب

3كل سنتنيمؤمتر العمل اخلريي اخلليجي
8سنويمؤمتر اجلمعية اخلليجية لإلعاقة

4سنويمؤمتر مجعيات حتفيظ القرآن الكريم
4غري منتظممؤمتر الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

2سنويمؤمتر مجعية اهلالل األمحر السعودي
5سنويمؤمتر بيت الزكاة

6سنويمؤمتر األمانة العامة لألوقاف
4غري منتظممؤمتر وزارة الشؤون اإلسالمية

7سنويمؤمترات رابطة العامل اإلسالمي )مكة املكرمة(
12غري منتظممؤمترات رابطة العامل اإلسالمي ) األمانة العامة (

1غري منتظممؤمترات رابطة العامل اإلسالمي )املؤمتر اإلسالمي العام(
2كل سنتنيمؤمتر املؤسسة اخلريية امللكية
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عدد املؤمتراتدورية االنعقاداملؤمترات اخلريية
1مرة واحدةمؤمتر مجعية االجتامعيني بإمارة الشارقة
1مرة واحدةمؤمتر مركز رؤية للدراسات االجتامعية

1مرة واحدةمؤمتر معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية السعودية
1مرة واحدةمؤمتر االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية

1مرة واحدةمؤمتر اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام
1مرة واحدةمؤمتر جامعة أم القرى

1مرة واحدةمؤمتر اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال
1مرة واحدةمؤمتر مربة األعامل اخلريية

الندوة  مؤمتر  مثل  االنعقاد،  منتظمة  غري  املؤمترات  من   ٪19.05 أن  للباحث  تبنينّ  كام 
عام  يف  مؤمتران  ُعقد  ثم   ،)2005-2002( عام  عقد  الذي  اإلسالمي،  للشباب  العاملية 
بالسعودية،  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  ومؤمتر  2008م، 
العامل  برابطة  العامة  األمانة  ومؤمتر   ،)2005،2003،2001،2000( أعوام  عقد  الذي 
اإلسالمي والذي عقد مرة واحدة يف أعوام )2004،2002،2001،2000(، وعقدت 
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ستة مؤمترات يف عام 2006م، ومؤمتران يف عام 2008م، ومل يعقد مؤمترات خالل أعوام 
)2007،2005،2003(. كام أن املؤمتر اإلسالمي العام برابطة العامل اإلسالمي عقد أربع 

مرات أعوام )2002،1987،1960،1962(.
كام تبنينّ للباحث وجود ثامنية مؤمترات جلهات خمتلفة عقدت ملرة واحدة ـ كام يبينها اجلدول 

رقم )11(.
وتبنينّ أن 61.54٪ من مؤمترات العمل اخلريي تعقد يف ثالثة أيام، منها 16 مؤمترًا لرابطة 
العامل اإلسالمي، حيث حيرص مؤمتر مكة منذ بدايته حتى عام 2008م عىل أن يقام املؤمتر 
يف ثالثة أيام، ويف نفس الفرتة من كل عام )هناية ذي القعدة وبداية ذي احلجة(، وكذلك كل 
مؤمترات اإلعاقة منذ عام 2001م حتى عام 2008م، ومؤمترات العمل اخلريي اخلليجي 
األول والثاين والثالث. ومؤمترات مجعيات القرآن الكريم، وكل اللقاءات السنوية للجهات 
اللذين  والثاين،  األول  اللقاءين  ما عدا  الرشقية،  باملنطقة  الرب  تنظمها مجعية  التي  اخلريية، 

عقدا يف يومني فقط.
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مخسة  منها  يومني،  يف  عقدت  املؤمترات  إمجايل  من   ٪15.38 بنسبة  مؤمترا   12 ويوجد 
مؤمترات لألمانة العامة لألوقاف. كام يوجد تسع ندوات وملتقيات عقدت يف يوم واحد 
فقط، منها ثالث ندوات وملتقى لرابطة العامل اإلسالمي، وورشتا عمل بعنوان: )النشاط 
اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل اإلرهاب(، )املجتمع املدين والتنمية(، من 
بعنوان:  عمل  وورشة  السعودية،  اخلارجية  بوزارة  الدبلوماسية  الدراسات  معهد  تنظيم 
)دور اإلعالم يف دعم العمل اخلريي(، من تنظيم اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال، 
بمشاركة مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية. وكذلك امللتقى النسائي األول 
)دور املرأة السعودية يف بناء مؤسسات املجتمع املدين(، والذي نظمه مركز رؤية للدراسات 

االجتامعية.
ويوجد ثامنية مؤمترات عقدت يف أربعة أيام، منها أربع ندوات نظمها بيت الزكاة يف كل من 
الذي  العريب،  القاهرة واملنامة واخلرطوم، ومؤمتر نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن 
نظمته األمانة العامة لألوقاف عام 2001م يف بريوت، واملؤمتر السعودي، وتم عرض 75 
بالكويت عام  الكويتي، والذي عقد  العمل اخلريي اإلنساين  املؤمتر. ومؤمتر  بحثًا يف هذا 
2003م. ومؤمتر الشباب واالنفتاح العاملي، الذي نظمته الندوة العاملية للشباب اإلسالمي 
بالرياض عام 2002م، وعرضت به 32 ورقة عمل. وهناك مؤمتٌر واحٌد عقد يف مخسة أيام 
املكرمة عام  بمكة  العامل اإلسالمي  رابطة  نظمته  الذي  الرابع،  العام  املؤمتر اإلسالمي  هو 

2002م، وناقش 28 بحثًا عن وحدة املسلمني.
ويالحظ من العرض السابق لفرتات انعقاد مؤمترات العمل اخلريي أن ُكال من مؤمترات 
املكرمة  مكة  ومؤمتر  لألوقاف  العامة  واألمانة  والزكاة  اخلليجي  اخلريي  والعمل  اإلعاقة 
ومجعيات القرآن الكريم حرصت عىل تثبيت مدة انعقاد املؤمتر ـ مدة ترتاوح بني )4-2( 

أيام.
وبالرغم من أن 61.54٪   من مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي )2000-2008( عقدت 
تقعد مؤمتراهتم  أن  العمل اخلريي يفضلون  أيام، إال أن 53.92٪ من رواد  خالل ثالثة 
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خالل يومني فقط، وأن 32.35٪  منهم يفضلون أن تعقد خالل ثالثة أيام، و ٪11.76 
يفضلون أن تعقد يف يوم واحد.

التوزيع الجغرافي لمؤتمرات العمل الخيري.
بلغ عدد الدول التي أقيم فيها مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي 15 دولة، منها مخس دول 
خليجية، وثالث دول عربية أخرى، هي: مرص، والسودان، ولبنان، باإلضافة إىل كل من 
بينها  كام  وكازخستان،  وقرغيزستان  وسرييالنكا  وتايوان  وإيطاليا  وإسبانيا  األرجنتني 

اجلدول رقم )12(.

وتصدرت اململكة العربية السعودية قائمة الدول التي أقيمت هبا مؤمترات للعمل اخلريي 
اخلليجي؛ حيث أقيم هبا 43 مؤمترًا، بنسبة 55.13٪ من إمجايل عدد املؤمترات، منها: 15 
مؤمترًا بمكة املكرمة، و 12 مؤمترًا بالرياض، وثامنية مؤمترات باملنطقة الرشقية، ومؤمتران 

بكل من املدينة املنورة، ومؤمتر واحد بكل من مدن الرس والطائف وبريدة والباحة.
 

اجلدول رقم )12(
التوزيع اجلغرايف ملؤمترات العمل اخلريي 2000-2008م

النسبة املئويةعدد املؤمتراتالدولة
55.13٪43السعودية
12.82٪10الكويت
6.41٪5البحرين
5.13٪4اإلمارات

5.13٪4قطر
3.85٪3مرص

1.28٪1األرجنتني
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النسبة املئويةعدد املؤمتراتالدولة
1.28٪1السودان
1.28٪1إسبانيا
1.28٪1إيطاليا
1.28٪1تايوان

1.28٪1رسي النكا
1.28٪1قريغستان
1.28٪1كازخستان

1.28٪1لبنان
100.00٪78اإلمجايل

وتأيت الكويت يف املرتبة الثانية، بنسبة 12.82٪ من عدد املؤمترات، منها مخسة مؤمترات 
عن الوقف، ومؤمتر واحد عن كل من اإلعاقة والدفاع عن اإلسالم، وثالثة مؤمترات عن 
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العمل اخلريي بصفة عامة. كام أقيم بالبحرين مخسة مؤمترات، بنسبة 6.41٪، منها مؤمتران 
يف كل من اإلعاقة واأليتام، ومؤمتر واحد عن الزكاة.

بيت  نظمها  مؤمترات  ثالثة  مرص  ويف  مؤمترات،  أربعة  وقطر  اإلمارات  من  كل  يف  وأقيم 
الزكاة )مؤمتران(، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي. ومؤمتر واحد يف كل من السودان 
)بيت الزكاة(، وإسبانيا وإيطاليا وتايوان وسريالنكا وقريغستان وكازخستان، )رابطة العامل 

اإلسالمي( ولبنان ) األمانة العامة لألوقاف(.
عقدت مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي يف 26 مدينة، منها 16 مدينة خليجية، وثالث 
مخس  يف  اخلريي  العمل  مؤمترات  وتركزت  غربية.  مدن  وسبع  خليجية،  غري  عربية  مدن 
مدن رئيسية، هي: مكة املكرمة، والرياض، واخلرب بالسعودية، ومدينة الكويت بالكويت، 
واملنامة بالبحرين؛ حيث أقيم يف هذه املدن 50 مؤمترًا، بنسبة 64.1٪ من إمجايل مؤمترات 

العمل اخلريي اخلليجي خالل الفرتة )2008-2000(.
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كام أقيم بكل من القاهرة ثالثة مؤمترات لبيت الزكاة، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي، 
والشارقة باإلمارات. وعقد مؤمتران يف كل من مدينتي جدة بالسعودية واملنامة بالبحرين. 

وهناك 17 مدينة عقد يف كل منها مؤمتٌر واحد ـ كام بينها الشكل رقم )11(.

الجهات المنظمة لمؤتمرات العمل الخيري الخليجي. 
بدول  اخلريي  للعمل  مؤمترات  بتنظيم  قامت  التي  اخلريية  واجلمعيات  املؤسسات  عدد  بلغ 
جملس التعاون اخلليجي خالل الفرتة )2000-2008( 33 مؤسسة ومجعية خريية، منها 22 
مؤسسة نظمت 66 مؤمترًا بمفردها، وهناك عرشة مؤمترات بنسبة 12.82٪ من إمجايل عدد 
اجلمعية  فيها  ثامنية مؤمترات شاركت  منها  أكثر من مؤسسة،  تنظيمها  املؤمترات شاركت يف 
أمور  أولياء  مجعية  وهي:  اإلعاقة،  مؤمترات  تنظيم  يف  أخرى  مؤسسات  لإلعاقة  اخلليجية 
املعاقني )مؤمتران(، وجامعة اخلليج العريب وجلنة ذوي االحتياجات اخلاصة بالدوحة، ومجعية 
النهضة النسائية، واجلمعية السعودية لرعاية املعوقني، واجلمعية العامنية للمعاقني، واملؤسسة 
اخلريية  اجلمعية  من  كال  الراجحي  سليامن  مؤسسة  شاركت  كام  املعوقني.  خلدمات  الوطنية 
رابطة  وجاءت  مؤمترهيام.  تنظيم  يف  واالتصال  لإلعالم  السعودية  واجلمعية  األيتام،  لرعاية 
العامل اإلسالمي يف املرتبة األوىل؛ حيث بلغ عدد املؤمترات التي نظمتها خالل فرتة الدراسة 
20 مؤمترًا، بنسبة 25.64٪ من إمجايل عدد مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي، منها 13 مؤمترًا 
عقدت بمكة املكرمة، وسبعة مؤمترات يف كل من: إيطاليا وإسبانيا، وقرغريستان، وكازخستان، 
واألرجنتني، وسريالنكا، وتايوان. واجلدير بالذكر أن مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي تنقسم 

إىل أربعة قطاعات، كل منها ُيدرج حتته عدد من املؤمترات والقطاعات الرئيسية، هي:
1- املجمع الفقهي اإلسالمي )مؤمتر واحد عام 2009م(

)4 مؤمترات، منها ثالثة مؤمترات خارج التغطية الزمنية( 2- املؤمتر اإلسالمي العام 
 -2000 املدة  خالل  مؤمترًا   12 منها  مؤمترا،   31( 3- مؤمترات األمانة العامة للرابطة 

)2008
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4- مؤمتر مكة املكرمة )9 مؤمترات، منها 7 مؤمترات خالل الفرتة 2000- 2008(

اجلدول رقم )13(
اجلهات املنظمة ملؤمترات العمل اخلريي اخلليجي 2000- 2008م

النسبة املئويةعدد املؤمتراتاجلهات املنظمة للمؤمترات
25.64٪20رابطة العامل اإلسالمي

10.26٪8اجلمعية اخلليجية لإلعاقة ) مشرتك(
10.26٪8مجعية الرب باملنطقة الرشقية

7.69٪6األمانة العامة لألوقاف
6.41٪5بيت الزكاة

5.13٪4الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
5.13٪4وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية

3.85٪3مربة األعامل اخلريية
2.56٪2املؤسسة اخلريية امللكية

2.56٪2مجعية اهلالل األمحر السعودي
2.56٪2مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية )مشرتك(

2.56٪2مجعية أولياء أمور املعاقني ) مشرتك(
1.28٪1االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية

1.28٪1اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف
1.28٪1اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة

1.28٪1اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض
1.28٪1اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن باملندق

1.28٪1اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال ) مشرتك(
1.28٪1اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام )إنسان( ) مشرتك(

1.28٪1جامعة أم القرى
1.28٪1مجعية االجتامعيني بإمارة الشارقة

1.28٪1مجعية الرب بربيدة



80

النسبة املئويةعدد املؤمتراتاجلهات املنظمة للمؤمترات
1.28٪1دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب

1.28٪1مؤسسة الشيخ عيد آل ثاين اخلريية
1.28٪1مركز رؤية للدراسات االجتامعية

1.28٪1معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية السعودية
1.28٪1جامعة اخلليج العريب ) مشرتك(

1.28٪1جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة ) مشرتك(
1.28٪1مجعية النهضة النسائية ) مشرتك(

1.28٪1اجلمعية السعودية لرعاية املعاقني ) مشرتك(
1.28٪1اجلمعية الُعامنية للمعاقني ) مشرتك(

1.28٪1املؤسسة الوطنية خلدمات املعوقني ) مشرتك(

جملس التنسيق بني اجلمعيات اخلريية بمنطقة املدينة املنورة / 
1.28٪1وزارة الشؤون االجتامعية

100٪87املجموع

ويف املرتبة الثانية تأيت كل من مجعية الرب باملنطقة الرشقية، واجلمعية اخلليجية لإلعاقة، ولكل 
منها ثامنية مؤمترات، بنسبة 10.26٪ من إمجايل املؤمترات. حيث تبنينّ للباحث أن مجعية 
حيث  عنوانه،  يف  املؤمتر  رقم  ويظهر  2001م،  عام  منذ  سنويًا  مؤمترًا  تنظم  بالرشقية  الرب 
كان األول بعنوان: )اللقاء السنوي األول للجهات اخلريية(، واملؤمتر الثاين بعنوان: )اللقاء 

السنوي الثاين للجهات اخلريية( ... وهكذا.
أما اجلمعية اخلليجية لإلعاقة فإهنا تقيم مؤمترًا سنويًاـ  أيضًاـ  لكن بمشاركة هيئات ومجعيات 

خريية ـ كام سبق ذكره.
عدد  من   ٪7.69 بنسبة  الكويت،  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  تأيت  الثالثة  املرتبة  ويف 
بنسبة  الزكاة  بيت  ثم  بلبنان.  واحد  ومؤمتر  بالكويت،  مؤمترات  سبعة  منها  املؤمترات، 
6.41٪، وكل من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد بالسعودية، ولكل منها أربعة مؤمترات، بنسبة 5.13٪، ثم مربة األعامل 
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اخلريية بنسبة ٪3.85.
أما كل من املؤسسة اخلريية امللكية بالبحرين ومجعية اهلالل األمحر السعودي ومؤسسة سليامن 
لبقية  وبالنسبة  مؤمتران.  منها  فلكل  املعاقني  أمور  أولياء  ومجعية  الراجحي  العزيز  عبد  بن 
املؤسسات، وعددها 23 مجعية ومؤسسة خريية، فلم تنظم سوى مؤمتر واحد، ومن بني هذه 

املؤسسات عرش مجعيات كانت مشاركة مع مؤسسات أخرى ـ كام يف اجلدول رقم )13(.

آراء رواد العمل الخيري ومقترحاتهم في الفعاليات.
بلغ عدد املجيبني عىل االستبيان الذي وجه لرواد العمل اخلريي اخلليجي 102 جميبًا، منهم 
65 جميبًا من السعودية، 12 من البحرين، 11 من الكويت، ومخسة من كل من اإلمارات 
من   ٪75.49 وكان   .٪96.07 الذكور  نسبة  وبلغت  قطر.  من  وأربعة  عامن،  وسلطنة 

إمجايل املجيبني ترتاوح أعامرهم بني 30 إىل 50 عامًا.
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اجلدول رقم )14(

التوزيع اجلغرايف لعينة الدراسة من رواد العمل اخلريي اخلليجي

النسبة املئويةالعددالدولة
63.73٪65السعودية
11.76٪12البحرين
10.78٪11الكويت

4.90٪5اإلمارات
4.90٪5سلطنة عامن

3.92٪4قطر
100 ٪102املجموع

بنسبة  شخصًا،   48 اخلريي  العمل  يف  سنوات  عرش  عن  خربهتم  تزيد  الذين  عدد  بلغ 
47.06٪، والذين ترتاوح خربهتم بني 5-10 سنوات 40.2٪. كام بلغت نسبة احلاصلني 
عىل درجة الدكتوراة 41.18٪ من إمجايل عينة الدراسة، واحلاصلني عىل درجة املاجستري 

19.61٪، وعىل درجة البكالوريوس 35.29٪ ـ كام بينها الشكل رقم )12(.
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بلغت نسبة الذين حيرصون عىل حضور فعاليات العمل اخلريي بدول اخلليج 85.1٪ من 
إمجايل أفراد العينة، منهم: 56 فردًا من السعودية، وعرشة من الكويت، وكل أفراد العينة 

من مملكة البحرين الذين وصل عددهم 12 فردًا.
أجاب 37.25٪ من إمجايل أفراد العينة أهنم حيرصون عىل حضور مؤمترين سنويًا، يف حني 
أجاب 32.35 ٪ أهنم حيضون يف املتوسط من ثالثة إىل مخسة مؤمترات يف العمل اخلريي، 
كام أجاب 27 شخصًا بنسبة 26.47٪ بأهنم حيضون مؤمترًا واحدًا فقط يف السنة، كام أنه 
يوجد أربعة أشخاص أفادوا بأهنم حيضون أكثر من مخسة مؤمترات خالل العام الواحد، 

وكلهم من اململكة العربية السعودية.
أفاد  حيث  اخلريي؛  العمل  مؤمترات  عىل  املهتمون  هبا  يتعرف  التي  الوسائل  وتتعدد 
65.96٪ بأهنم يتلقون دعوات شخصية من املؤمترات، يف حني أجاب 54.9٪ بأهنم 
يتعرفون عىل الفعاليات من خالل الدعوات التي تصل عن طريق اهليئات واملؤسسات 

التي يعملون هبا.
اجلدول رقم )15(

وسائل تعرف املتخصصني يف العمل اخلريي عىل فعاليات العمل اخلريي اخلليجي

النسبة املئويةالعددالوسائل
65.69٪67دعوات شخصية من إدارة املؤمتر

54.90٪56دعوات عن طريق اهليئة التي يعمل فيها
27.45٪28اإلعالن عن املؤمترات يف الصحف واملجالت

41.18٪42عن طريق الزمالء املتخصصني يف العمل اخلريي
23.53٪24من مواقع املؤمترات واملؤسسات اخلريية عىل اإلنرتنت

1.96٪2أخرى

اإلنرتنت،  عىل  املؤمترات  تصفح  خالل  من  الفعاليات  عىل  يتعرفون  بأهنم   ٪23.53 أفاد  كام 
وكذلك مواقع املؤسسات، وأدلة املؤمترات عىل اإلنرتنت. وأفاد اثنان من العينة أن موقع أطفال 
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اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة  هو وسيلتهم للتعرف عىل هذه الفعاليات. اجلدير بالذكر أن 
هذا املوقع هيتم بعرض فعاليات اإلعاقة وما يتصل هبا من خدمات وفعاليات وأنشطة.

كام أفاد 42 شخصًا بأهنم يتعرفون عىل هذه الفعاليات عن طريق االتصاالت الشخصية 
بالزمالء واملتخصصني يف العمل اخلريي.

وأجاب 53.92 بأهنم يفضلون الفعاليات التي تعقد يف يومني، وأجاب 32.35٪ بأهنم 
يفضلون املؤمترات التي تعقد خالل ثالثة أيام.

وأفاد 50٪ بأهنم يفضلون أن يكون للمؤمتر موضوع واحد متخصص، ويف حمور واحد. 
للمؤمتر عدة حماور، وأفاد  أن يكون  بالعمل اخلريي يفضلون  املهتمني  أما 31.37٪ من 

18.63٪ بأهنم يفضلون املؤمترات التي تندرج أوراق العمل هبا حتت حمورين فقط.
السنة،  يف  واحدة  مرة  املؤمترات  تعقد  بأن  اخلريي  بالعمل  املهتمني  من   ٪79.41 وأفاد 
ويف تاريخ ثابت كل عام، مثل: مؤمتر مكة املكرمة، الذي يعقد يف شهر ذي احلجة من كل 
عام. يف حني أجاب 11.76٪ بأهنم يفضلون أن تعقد املؤمترات مرتني يف السنة، ذلك أن 
الفعاليات ـ وخاصة املؤمترات والندوات ـ حتتاج إىل فرتة إعداد، وترتيبات مالية وإدارية، 

وبالتايل يصعب عىل املؤسسات اخلريية االلتزام بعقد مؤمتر كل سنة.
وأفاد 94.12٪  من املهتمني بالعمل اخلريي اخلليجي أهنم حيرصون عىل اقتناء النصوص 
يفضلون  بأهنم  منهم   ٪30.39 أجاب  كام  املؤمترات،  يف  املقدمة  العمل  ألوراق  الكاملة 
أجاب ٪16.67  كتاب ورقي(، يف حني   ( األوراق يف شكل مطبوع  احلصول عىل هذه 
بأهنم يفضلون إتاحتها عىل موقع املؤمتر أو اجلهة املنظمة بحيث تكون متاحة للجميع ولتعم 

الفائدة.
أما الذين يفضلون احلصول عىل ملخصات البحوث فقط، فوصل عددهم إىل سبعة أشخاص 
بنسبة 6.68٪ من إمجايل أفراد العينة، والذين يفضلون احلصول عىل أوراق العمل يف شكل 

إلكرتوين  CD أو Flash Memory وصل عددهم إىل 38 شخصًا، بنسبة ٪37.25.
كام اقرتح تسعة أشخاص بأن تتاح أعامل املؤمتر يف الشكل املطبوع واإللكرتوين، وأن تتاح 
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ـ أيضًا ـ عىل موقع املؤمتر أو اجلهة املنظمة؛ لكي تناسب احتياجات كل املهتمني بالعمل 
القائمني عىل  تتاح كل األشكال بشكل جماين. ولكن هذا اإلجراء سيكلف  اخلريي، وأن 
العمل يف  الكاملة ألوراق  النصوص  إتاحة  الباحث  يقرتح  لذا  إضافية؛  املؤمتر مصاريف 
املؤسسة،  ـ يف موقع  أيضًا  ـ  تتاح  Flash Memory، وأن  أو   CD الشكل اإللكرتوين عىل  

وتوزع امللخصات يف شكل مطبوع.

وأجاب 83.33٪ من املهتمني بالعمل اخلريي أهنم يفضلون حضور املؤمترات العامة  يف 
والتحديات  التربعات،  اإلداري، ومجع  والتطوير  التدريب  تتناول  والتي  اخلريي،  العمل 
التي تواجه العمل اخلريي، وكيفية التغلب عليها. ثم تأيت مؤمترات التنمية االجتامعية يف 

املرتبة الثانية، بنسبة 28.43٪، واألوقاف بنسبة 27.45٪ ـ كام يف اجلدول رقم )16(.
ويفضل رواد العمل اخلريي باململكة العربية السعودية حضور الفعاليات واملؤمترات العامة 
يف العمل اخلريي بنسبة بلغت 89.23٪ من إمجايل أفراد العينة من السعودية، ثم مؤمترات 
ومؤمترات   ،٪29.23 بنسبة  األوقاف  ومؤمترات   ،٪32.31 بنسبة  االجتامعية  التنمية 
حتفيظ القرآن الكريم بنسبة 23.08٪، ومؤمترات الدعوة واإلرشاد بنسبة 20٪، وكانت 

مؤمترات اإلعاقة هي األقل بنسبة ٪6.15.
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أجاب كل أفراد العينة من دولة اإلماراتـ  وعددهم مخسة أفرادـ  أهنم يفضلون حضور املؤمترات 
اإلداري  والتطوير  األيتام  مؤمترات  تأيت  ثم  ومن  اإلغاثة،  ومؤمترات  اخلريي  العمل  يف  العامة 
واإلعاقة والزكاة يف املرتبة الثانية، بنسبة 60٪ من أفراد العينة من دولة اإلمارات، وتأيت مؤمترات 
االجتامعية  التنمية  مؤمترات  وأخريًا   ،٪40 بنسبة  الثالثة،  املرتبة  يف  اخلريي  واإلعالم  األوقاف 

واملسؤولية االجتامعية وحتفيظ القرآن الكريم والدعوة والوعظ واإلرشاد، بنسبة ٪20.

اجلدول رقم ) 16(

املجاالت التي يفضل رواد العمل اخلريي بدول اخلليج حضور فعالياهتا

النسبة املئويةاملجموعالكويتقطرسلطنة عامنالسعوديةالبحريناإلماراتاملجاالت
83.33٪565854785املؤمترات العامة يف العمل اخلريي

28.43٪122120329التنمية االجتامعية
27.45٪231911228األوقاف
26.47٪541211427اإلغاثة
22.55٪351210223األيتام

20.59٪111322221الدعوة والوعظ واإلرشاد
18.63٪121500119حتفيظ القرآن الكريم

18.63٪311111219التطوير اإلداري
17.65٪121211118املسؤولية االجتامعية

16.67٪37420117اإلعاقة
13.73٪31710214الزكاة

9.80٪21600110اإلعالم اخلريي

وجاءت مؤمترات اإلعاقة يف املرتبة األوىل من حيث تفضيالت رواد العمل اخلريي بمملكة 
البحرين حلضور فعاليات العمل اخلريي، بنسبة 58.33٪ من أفراد العينة؛ ويرجع ذلك 
إىل كثرة مؤسسات اإلعاقة بمملكة البحرين من ناحية، وجهود اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
يف تنظيم امللتقى السنوي املنتظم منذ عام )2001م(، وكثرة عدد املعاقني هبا، والتي ترجع 
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إىل زيادة نسبة زواج األقارب يف البحرين التي تصل إىل 40٪، منهم 21٪ من أبناء العمومة. 
وتوصلت إحدى الدراسات إىل أن األمراض الوراثية بلغت نسبتها ما يقرب من 40٪ . ثم 
تأيت املؤمترات العامة يف العمل اخلريي يف املرتبة الثانية، بنسبة 50٪ من أفراد العينة بمملكة 

البحرين، ومؤمترات اإلغاثة بنسبة ٪33.33.
وأجاب كل أفراد العينة من سلطنة عامن أهنم يفضلون املؤمترات العامة يف العمل اخلريي، 
كام يفضل 40٪ منهم مؤمترات التنمية االجتامعية واإلعاقة والدعوة واإلرشاد. أما أفراد 

العينة من دولة قطر فإهنم يفضلون املؤمترات العامة، ثم الدعوة والوعظ واإلرشاد.
أجاب 63.64٪ من أفراد العينة بدولة الكويت أهنم يفضلون املؤمترات العامة يف العمل 
 ،٪27.27 بنسبة  االجتامعية  والتنمية   ،٪36.36 بنسبة  اإلغاثة  مؤمترات  ثم  اخلريي، 
بنسبة  والزكاة  اإلداري  والتطوير  والوعظ  والدعوة  واأليتام  األوقاف  مؤمترات  من  وكل 

.٪18.18
واستطلع الباحث آراء رواد العمل اخلريي حول فئات الباحثني الذين يفضلوهنا كمقدمي 
أوراق عمل يف فعاليات العمل اخلريي اخلليجي، وتم توزيع هذه الفئات إىل ثامنية قطاعات، 
وطلب من الرواد ترتيب هذه الفئات بحيث تأخذ الفئة املفضلة لدهيم رقم )1( والتي تليها 
تأخذ رقم )2( وهكذا، وتم حتليل اإلجابات بحيث حتصل الفئة التي حصلت عىل الرتتيب 
األول عىل ثامن درجات، والرتتيب الثاين سبع درجات، والثالث ست درجات، وهكذا.. 
وتم احلصول عىل درجة لكل فئة عبارة عن )ر1×8 + ر2×7 + ر3×6 + ر4+5 + ر5×4 
+ ر6×3 + ر7×2 + ر8×ك1( حيث ر1 هي الرتتيب األول، وهكذا. كام يف اجلدول رقم 

.)17(
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اجلدول رقم )17(
الدرجات التي حصلت عليها فئات الباحثني حسب أرآ رواد العمل اخلريي اخلليجي

كمقدمي  تفضياًل   الفئات  أكثر  هم  اخلريية  باملؤسسات  العاملني  أن  للباحث  تبني  حيث 
أوراق عمل بمؤمترات العمل اخلريي؛ حيث حصلت هذه الفئة عىل الرتتيب األول )63 

مرة من إمجايل 102 بنسبة ٪61.67 (.
وحصلت عىل الرتتيب الثاين 18 مرة، والثالث 12 مرة؛ ويرجع ذلك إىل أن هؤالء هم أكثر 
الفئات قدرة عىل تشخيص مشكالت العمل اخلريي، وأكثرهم ـ أيضًا ـ قدرة عىل وضع 
التدريس يف  ثم جاء أعضاء هيئة  للواقع.  ملعايشتهم  نظرًا  املشكالت؛  مناسبة هلذه  حلول 
اجلامعات واملراكز البحثية يف املركز الثاين، بنسبة 85.17٪ من الدرجات، حيث حصلت 
عىل املركز األول 26 مرة، والثاين 42 مرة؛ وهذا يرجع إىل الصبغة العلمية التي تقدم هبا 
أبحاث هذه الفئة، وأيضًا الستغراقهم األبحاث العلمية يف العمل اخلريي؛ ملا يستخدمونه 

من أدوات إحصائية يف هذا املجال.
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ييل ذلك املانحون كأشخاص أو ملؤسسات مانحة، وحصلت هذه الفئة عىل 488 درجة، 
بنسبة 59.80٪ من إمجايل الدرجات. وحصلت عىل املركز األول 6 مرات، والثاين 48مرة، 
وعىل املركز األخري 7 مرات؛ ويأيت حصول هذه الفئة عىل مركز متقدم نتيجة حلرص رواد 
العمل  حول  وتوجهاهتم  وآرائهم  احتياجاهتم  عىل  التعرف  عىل  اخلليجي  اخلريي  العمل 
اخلريي اخلليجي؛ ألن هذه الفئة من أهم دعامات العمل اخلريي يف العامل بصفة عامة، ويف 

منطقة اخلليج بصفة خاصة. 
ويف املركز الرابع جاء علامء الدعوة اإلسالمية؛ ملا يقدمونه من فتاوى رشعية ملسائل العمل 
هذه  وحصلت  ـ  ..إلخ  اخلريي  العمل  يف  واالستثامر  واألوقاف،  الزكاة،  مثل:  ـ  اخلريي 
العاملون  املركز األول 4 مرات، والثاين 32 مرة، واألخري 3 مرات ، وحصل  الفئة عىل 
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اإلسالمية  الشؤون   ، األوقاف   ، االجتامعية  )الشؤون  الصلة  ذات  احلكومية  باملؤسسات 
، اإلعالم ...إلخ( عىل املرتبة اخلامسة، كام حصل العاملون بالرشكات غري احلكومية عىل 

املرتبة السادسة، ثم رجال اإلعالم، الذين حصلوا عىل 36.52٪ من إمجايل الدرجات.
حضور  وهلم  رسمية،  وظائف  يشغلون  الذين  املجتمع،  يف  العامة  الشخصيات  وأخريًا 
إمجال  من   ٪35.78 عىل  الفئة  هذه  وحصلت  اخلريي.  العمل  يف  تأثري  أو  كبري  إعالمي 
الرتتيب  الثالث ثامين مرات، لكنها حصلت عىل  الرتتيب  الدرجات، حيث حصلت عىل 

السابع 24 مرة، وعىل املركز األخري 27 مرة.
وتم سؤال رواد العمل اخلريي اخلليجي عن درجة أمهية الفعاليات التي حيضوهنا، حيث 
لكل  أمهية  درجة  إعطاء  املجيبني  من  وطلب  األساسية،  بالفعاليات  قائمة  الباحث  أعد 
– غري مهم(. وبعد حتليل اإلجابات  – قليل األمهية  – متوسط األمهية  فعالية )مهم جدًا 
تم إعطاء ثالث درجات لكل مؤمتر يأخذ )مهم جدًا(، ودرجتان ملتوسط األمهية، ودرجة 
واحدة لقليل األمهية. وبتجميع الدرجات اتضح أن مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي )األول 
األكثر  كان  الرتتيب،  عىل  واإلمارات  وقطر  الكويت  يف  عقد  والذي  والثالث(،  والثاين 
اهتاممًا من جانب رواد العمل اخلريي اخلليجي؛ حيث حصل عىل 258 درجة من إمجايل 
306 درجات، بنسبة 84.31٪؛ حيث حصل عىل )مهم جدًا( من 63 شخصًا، ومتوسط 
بمدينة  سنويًا  يعقد  الذي  اخلريية،  للجهات  السنوي  اللقاء  ثم  شخصًا.   31 من  األمهية 
الرشقية، والذي حصل عىل  باملنطقة  الرب  السعودية، وتنظمه مجعية  العربية  باململكة  اخلرب 
65.36٪ من إمجايل درجات التقييم ـ حسب آراء رواد العمل اخلريي اخلليجي ـ؛ حيث 
حصل عىل )مهم جدًا( من 31 شخصًا، ومتوسط األمهية من 42 شخصًا، وغري هام من 

ستة أشخاص مجيعهم من خارج اململكة العربية السعودية.
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اجلدول رقم) 18(

الدرجات التي حصلت عليها مؤمترات العمل اخلريي حسب أرآ رواد العمل اخلريي اخلليجي

 ،٪62.09 بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة  مؤمترات  وتأيت 
بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  الكويت  بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  وندوات  ومؤمترات 
53.59٪، والتي حصلت عىل )مهم جدًا( من 17 شخصًا، وغري مهم من 18 شخصًا. 
السعودية  العربية  باململكة  الكريم  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلهات  ملتقيات  حصلت  كام 
عىل 51.31٪، ومؤمترات وندوات بيت الزكاة عىل 48.17٪، وكانت مؤمترات اجلمعية 
السعودي  واملؤمتر  لإلعاقة  اخلليجية  اجلمعية  وملتقيات  الدعوية  للدراسات  السعودية 
للتطوع هي األقل أمهية حسب آراء رواد العمل اخلريي، حيث حصلت عىل ٪32.03، 

31.37٪، 25.82٪ من إمجايل الدرجات عىل الرتتيب.
والحظ الباحث أن رواد العمل اخلريي يعطون )مهم جدًا( للمؤمترات التي تعقد يف دولتهم؛ 
حيث يعطي الكويتيون هذه الدرجة لألوقاف والزكاة، أما البحرينيون فيعطوهنا ملؤمترات اإلعاقة، 
واإلماراتيون للعمل اخلريي اخلليجي الذي عقد العام املايض بديب، أما السعوديون ـ ونظر لكثرة 
املؤمترات التي تعقد بالسعودية ـ  فإن درجات رواد العمل اخلري وزعت عىل مؤمترات مجعية الرب، 

والندوة العاملية، ورابطة العامل اإلسالمي، ومجعية اهلالل األمحر السعودي.
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إفادة رواد العمل الخيري من الفعاليات.
أفاد 64 من رواد العمل اخلري اخلليجي، بنسبة 62.75٪، أن إفادهتم من فعاليات العمل 
اخلريي متوسطة، ولكن أجاب 24.45٪  منهم أن أفادهتم عالية من هذه الفعاليات، يف 

حني أجاب 8.84٪ بأن إفادهتم ضعيفة.
أجاب 63.73٪ من رواد العمل اخلريي أن موعد انعقاد فعاليات العمل اخلريي اخلليجي 
وجيدون  الدولة،  داخل  تعقد  التي  املؤمترات  يفضلون  وأهنم  هلم،  بالنسبة  مالئمة  غري 
صعوبة يف حضور املؤمترات اخلارجية، يف حني أجاب 32.35٪ بأن كثرة األعباء اإلدارية 
والوظيفية حتول دون حضورهم هلذه الفعاليات واإلفادة منها. وهناك أسباب عديدة ذكرها 

رواد العمل اخلريي بخصوص عدم إفادهتم من فعاليات العمل اخلريي، منها:
- عدم اإلعالن عن املؤمترات قبل انعقادها بوقت كاف.

- تعارض موعد إقامة فعاليات العمل اخلريي داخليًا وخارجيًا.
- رفض جهات العمل الرسمية حضور فعاليات خارجية.

- ارتفاع تكاليف االشرتاك والسفر واإلقامة يف املؤمترات الدولية للعمل اخلريي.
وحماور  أهدافها  مع  تتوافق  اخلريي  العمل  مؤمتر  يف  العمل  أوراق  بأن   ٪65.96 وأفاد 
املؤمتر بنسبة ترتاوح بني 50-70٪، يف حني أفاد 9.8٪ بأن هذه النسبة تقل عن الـ٪50، 
لكن 22.55٪ من رواد العمل اخلريي أفادوا بأن نسبة توافق األوراق العلمية مع أهداف 

املؤمترات ترتاوح بني ٪90-70.
وأجاب 16.67٪ من رواد العمل اخلريي بأن توصيات فعاليات العمل اخلريي متوافقة 
متامًا مع أهداف وحماور املؤمترات، يف حني أفاد 83.33٪ بأن نسبة توافقها متوسطة. وأشار 
49.2٪ بأنه يمكن تنفيذ توصيات فعاليات العمل اخلريي بنسب ترتاوح بني ٪50-25 
ترتاوح بني ٪25-10  تنفيذها  يمكن  التي  التوصيات  بأن  أفاد ٪24.51  فقط، يف حني 

فقط، وأجاب 22.55٪ بأن يمكن تنفيذها من ٪70-50.
وتوصل رواد العمل اخلريي إىل عدد من املعوقات التي حتول دون تطبيق توصيات فعاليات 
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رواد  من   ٪64.71 أفاد  حيث   ،)19( رقم  اجلدول  بينها  كام  اخلليجي  اخلريي  العمل 
العمل اخلريي بأن من املعوقات عدم تعاون اجلهات احلكومية متمثلة يف وزارات الشؤون 
االجتامعية واألوقاف والشؤون اإلسالمية والتعليم والصحة مع املؤسسات اخلريية لتنفيذ 
هذه التوصيات، كام أن املؤسسات اخلريية اخلليجية تفتقر إىل املوارد البرشية املؤهلة القادرة 

عىل تنفيذ توصيات فعاليات العمل اخلريي.

اجلدول رقم )19(
املعوقات التي حتول دون تنفيذ توصيات فعاليات العمل اخلريي اخلليجي  

النسبة املئويةعدد التكراراتاملعوقات
62.75٪64قلة املوارد البرشية املؤهلة والقادرة عىل تنفيذ التوصيات

35.29٪36أن توصيات املؤمترات نظرية غري قابلة للتطبيق
64.71٪66عدم تعاون اجلهات احلكومية

37.25٪38عدم تعاون املجتمع املحيل مع مؤسسات العمل اخلريي
50.98٪52عدم تعاون مؤسسات العمل اخلريي فيام بنيها

وكانت قلة املوارد البرشية املؤهلة هي األكثر إحلاحًا لدى رواد العمل اخلريي يف البحرين، 
يف حني كان عدم تعاون اجلهات احلكومية مع املؤسسات اخلريية هي املعوق األساس يف 
العربية  باململكة  العمل  رواد  آراء  حسب  ـ  اخلريي  العمل  فعاليات  توصيات  تنفيذ  عدم 

السعودية والكويت واإلمارات وسلطنة عامن.
يف حني كان عدم تعاون مؤسسات العمل اخلريي فيام بينها هو املعوق األساس حسب آراء 

رواد العمل اخلريي القطريني.
مثل:  اخلريي،  العمل  مؤمترات  يف  تقدم  التي  اخلدمات  عىل  اخلريي  العمل  رواد  وأثنى 

الضيافة، واإلقامة، ووسائل التنقل، وجودة املطبوعات، وأجهزة العرض، ...الخ.
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العمل  فعاليات  لتفعيل  املقرتحات  العديد من  اخلليج  بدول  العمل اخلريي  رواد  واقرتح 
اخلريي اخلليجي يف حتسني وتطوير مؤسسات العمل اخلريي، مثل:

- طرح أوراق عمل تتناول احتياجات الفئات املستفيدة من العمل اخلريي.
- متابعة تنفيذ التوصيات والتعاون مع اجلهات املعنية لتنفيذها.

وتكليف  كاٍف،  وبوقت  جيد،  بشكل  اخلريي  العمل  مؤمترات  عن  واإلعالن  اإلعالم   -
اجلهات املتخصصة يف هذا املجال.

- تنمية مهارات القائمني عىل تنظيم وإدارة مؤمترات العمل اخلريي فنيًا وإداريًا ومنهجيًا.
- أن يكون هناك عالقة قوية بني إقامة املؤمترات واخلطة االسرتاتيجية للعمل اخلريي يف 

اخلليج.
- وجود إدارة مستقلة متخصصة يف مؤمترات العمل اخلريي.

- إنشاء مراكز قياس األداء؛ ملعرفة مدى تأثري املؤمترات يف العمل اخلريي.
- عقد ورش عمل للتدريب عىل كيفية تنفيذ توصيات املؤمترات.

بوقت  املؤمتر  موعد  قبل  املؤمترين  عىل  العمل  أوراق  وتوزيع  للمؤمتر،  املسبق  اإلعداد   -
كاف.

للمجتمع  الفعلية  املتطلبات  مع  املؤمترات  يف  املطروحة  املوضوعات  تتواكب  أن   -
واملؤسسات اخلريية.

عن  خارجة  بربامج  املؤمتر  ازدحام  وعدم  آرائهم،  إلبداء  للمؤمترين  الفرصة  إتاحة   -
موضوعه.

- طرح مشاريع استثامرية خريية من خالل مؤمترات العمل اخلريي.
- اجلمع بني الطرح النظري والتطبيق امليداين.

- إبراز التجارب الناجحة بام يتوافق مع برامج املؤمترات.
- أن يكون هناك دعم ملموس من القطاعني احلكومي واخلاص.

- حتكيم أوراق العمل املقدمة ملؤمترات العمل اخلريي.
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- إعداد قاعدة بيانات للعمل اخلريي وجماالته.
شخصيات  عىل  الرتكيز  وعدم  اخلريي،  العمل  ميدان  يف  العاملني  مجيع  من  االستفادة   -

معينة.
- نرش ثقافة مؤمترات العمل اخلريي بني كل املهتمني به.
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1- رضورة التنسيق بني مؤسسات العمل اخلريي بدول اخلليج فيام خيص إقامةالفعاليات، 
وتكون  اخلريي،  العمل  وجماالت  اخلليج  دول  كل  متثيل  فيها  ُيراعى  عليا  جلنة  وتشكيل 
مهمتها التنسيق بني املسؤولني عن مؤمترات العمل اخلريي، من حيث: اختيار املوضوعات 
اسرتاتيجية  خطة  لوضع  باإلضافة  ومكاهنا،  وتارخيها،  انعقادها،  وفرتات  وحماورها، 

ملؤمترات العمل اخلريي كل مخس سنوات.
بوقت  انعقادها  وقبل  جيد،  بشكل  اخلريي  العمل  فعاليات  عن  واإلعالن  اإلعالم   -2
الباحثني واملهتمني واملسؤولني عن العمل اخلريي االشرتاك  كاف؛ حتى يتسنى لكل من 

واالستفادة منها، ولنرش ثقافة العمل اخلريي يف املجتمع ككل.
اجلهات  تشمل  واحلالية،  السابقة  اخلريي  العمل  فعاليات  حترص  بيانات  قاعدة  إنشاء   -3
املنظمة للفعالية، وحماورها، وعناوين األبحاث، وأسامء الباحثني، مع إتاحة النص الكامل 

ألعامل املؤمترات وتوصياهتا إلكرتونيًا، واملؤمترات التي تعقد خالل العام احلايل.

التوصيات
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4- دراسة احتياجات مؤسسات العمل اخلريي عىل أن تتواكب املؤمترات القادمة مع هذه 
االحتياجات الفعلية.

5- ختصيص جانب من فعاليات العمل اخلريي لعرض أهم املرشوعات االجتامعية الرائدة، 
والتي ثبت تأثريها الفعال يف املجتمع، واستقطاب باحثني أجانب لعرض جتارهبم الناجحة 
وكيفية تطبيقها يف دول اخلليج، باإلضافة لعرض مرشوعات جديدة مل تنفذ من قبل ويقر 

القائمون عىل املؤمتر بأمهيتها.
يتناول  اخلريي،  العمل  فعاليات  إقامة  ومراحل  خطوات  يبني  إرشادي  دليل  إصدار   -6
التي  الرسمية واجلهات واألشخاص والرشكات  املوافقات  كيفية احلصول عىل  ـ  أيضًا  ـ 
يمكن االستفادة منها يف عقد املؤمترات، وخطوات التحكيم العلمي لألبحاث، وامليزانيات 

املقرتحة، واللجان املنظمة للمؤمتر، وكيفية تشكيلها، باإلضافة إىل االستامرات املطلوبة.
7- احلرص عىل عقد مؤمترات العمل اخلريي سنويًا بانتظام ويف وقت ثابت من كل عام، 
عىل أن يعقد مؤمتر سنوي يف أحد جماالت العمل اخلريي، ويراعى أن تقام املؤمترات كل 
عام يف دولة خمتلفة، وأن ترتاوح أيام انعقاد املؤمترات بني يومني وثالثة أيام حسب طبيعة 

كل مؤمتر.
املدن  عىل  وتوزيعها  اخلريي،  العمل  مؤمترات  عقد  يف  معينة  مدن  عىل  الرتكيز  عدم   -8
الرئيسية للدولة؛ حتى يتاح ألكرب عدد ممكن االشرتاك، ولنرش ثقافة املؤمترات بني املجتمع، 

وخاصة مؤمترات العمل اخلريي.
التخطيط  مثل:  السابقة،  املؤمترات  يف  تناقش  مل  جديدة  حماور  بعرض  االهتامم   -9
االسرتاتيجي للعمل اخلريي، واملرشوعات االجتامعية والتسويق االجتامعي، واستخدام 
اخلريي  العمل  مؤسسات  عىل  تطبيقها  ومدى  اجلودة  ومعايري  اخلريي،  العمل  يف  التقنية 
جماالت  نحو  والتوجه  اخلريي،  العمل  وقيادات  اخلريي،  العمل  وأخالقيات  اخلليجي، 
العمل اخلريي األخرى التي مل تلق االهتامم املناسب، مثل: املجاالت الصحية والتعليمية 

والبيئية والثقافية، باإلضافة إىل الفقر واإلسكان اخلريي.
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10- تشجيع البحوث العلمية اجلامعية يف العمل اخلريي، وتوجيه مؤسسات العمل اخلريي 
نحو متويل املرشوعات البحثية اجلامعية يف العمل اخلريي بالتعاون مع املؤسسات احلكومية 

وغري احلكومية يف هذا املجال.
11- رضورة تشكيل أمانة خاصة لكل مؤمتر، مهمتها اإلعداد للمؤمتر، وتشكيل اللجان 

الفرعية هلا، وتنظيمه، ومتابعة التوصيات التي تصدر عنه.
12- إجياد التوازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية والتقنية يف موضوعات وحماور وفعاليات 

العمل اخلريي اخلليجي.
13- العمل عىل إتاحة النصوص الكاملة لبحوث مؤمترات العمل اخلريي بأكثر من لغة، 
املؤسسات  وتشجيع  اإلسالمي،  اخلريي  العمل  ثقافة  لنرش  اإلنجليزية؛  اللغة  وخاصة 

العاملية يف العمل اخلريي لالشرتاك يف مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي. 
شكل،  من  أكثر  يف  العمل  وورش  للمؤمترات  البحثية  واألوراق  األبحاث  إتاحة   -14
مثل: الشكل الورقي، وعىل أقراص مدجمة، وعىل املوقع الرسمي للمؤمتر أو املؤسسة التي 

تنظمه.
15- أن حيرص كل مؤمتر عىل إنشاء موقع إلكرتوين خاص به عىل الشبكة العاملية، يعرض 

فيه بيانات وحماور املؤمتر احلايل، وكيفية االشرتاك فيه، مع أرشيف باملؤمترات السابقة.
16- اإلفادة من تقنيات املؤمترات عن ُبعد؛ حتى تتسنى الفائدة ملن حيول العامل اجلغرايف 
دون حضورهم فعاليات العمل اخلريي، ولالستفادة من اخلرباء األجانب يف املؤسسات 
اخلريية األجنبية، ومراكز البحث واجلامعات بأمريكا وأوروبا بعرض بحوثهم ومرشوعاهتم 

دون احلاجة لتكبد عناء وأعباء السفر.
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عدد التاريخالدولةاملدينةاجلهة املنظمةعنوان املؤمترم 
األبحاث

موضوع 
املؤمتر

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان يف 1
اإلسالم

رابطة العامل 
200012إيطاليارومااإلسالمي

حقوق 
اإلنسان يف 
اإلسالم

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة 2
والتنمية

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد

األوقاف 200028السعوديةمكة املكرمة
والتنمية

3
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

مجعية الرب باملنطقة 
التدريب 200115السعوديةالدمامالرشقية

والتطوير

املكتبات الوقفية يف اململكة العربية 4
السعودية

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد

املكتبات 200115السعوديةاملدينة املنورة
الوقفية

عناوين مؤتمرات وندوات العمل الخيري الخليجي 
2008-2000

دور الجهات الخيرية في المسؤولية االجتماعية للشركات

رقم 1 

امللحق
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عدد التاريخالدولةاملدينةاجلهة املنظمةعنوان املؤمترم 
األبحاث

موضوع 
املؤمتر

5

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

مجعية االجتامعيني 
200116اإلماراتالشارقةبإمارة الشارقة

العمل 
اخلريي يف 
اخلليج

مجعيات األهلية اخلليجية لرعاية 6
املعاقني : الواقع والطموح

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة بالتعاون 
مع جامعة اخلليج 

العريب

مؤسسات 200124البحريناملنامة
املعاقني

نظام الوقف واملجتمع املدين يف 7
الوطن العريب 

األمانة العامة 
200121لبنانبريوتلألوقاف

األوقاف 
يف الوطن 
العريب

الندوة العاملية الشباب واالنفتاح العاملي8
الشباب200232السعوديةالرياضللشباب اإلسالمي

9
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

مجعية الرب باملنطقة 
التدريب 200215السعوديةالدمامالرشقية

والتطوير

املؤمتر اإلسالمي الرابع: األمة 10
اإلسالمية والعوملة

رابطة العامل 
الوحدة 200228السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

اإلسالمية

الندوة الثانية عرش لقضايا الزكاة 11
زكاة األنعام20026مرصالقاهرةبيت الزكاةاملعارصة

َتقبُّل االختالف بني األفراد سلوك 12
حضاري راق

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة بالتعاون 
مع مجعية أولياء 
أمور املعاقني

200226اإلماراتالشارقة
الدمج 
الرتبوي 
للمعاقني

مؤمتر اإلسالم يف آسيا الوسطى : 13
تاريخ ومعارصة

رابطة العامل 
الدعوة20022كازاخستانأملاتا اإلسالمي

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: املسلمون 14
والتحديات املعارصة

رابطة العامل 
200219السعوديةمكة اإلسالمي

مشكالت 
العمل 
اخلريي
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عدد التاريخالدولةاملدينةاجلهة املنظمةعنوان املؤمترم 
األبحاث

موضوع 
املؤمتر

15

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة بالتعاون 
مع جلنة ذوي 
االحتياجات 

اخلاصة باملجلس 
األعىل لشؤون 

األرسة

200344قطرالدوحة
مؤسسات 
املعاقني 
واألرسة

16
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني وتأهيل 

املستفيدين

مجعية الرب باملنطقة 
التدريب 200313السعوديةالدمامالرشقية

والتطوير

املستجدات الدولية وانعكاساهتا 17
مؤسسات 200312قطرقطربيت الزكاةعىل مؤسسات الزكاة

الزكاة

18
 مؤمتر مكة املكرمة الثالث : 
العالقات الدولية بني اإلسالم 

واحلضارة املعارصة 

رابطة العامل 
200318السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

العالقات 
الدولية 
يف العمل 
اخلريي

ندوة الوقف من الرشيعة 19
اإلسالمية وجماالته

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد

أحكام 200316السعوديةالرياض
الوقف

ندوة صورة اإلسالم يف اإلعالم 20
املعارص

رابطة العامل 
20032السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

العمل 
اخلريي 
واإلعالم

21
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

مجعية الرب باملنطقة 
استقطاب 200412السعوديةالدمامالرشقية

املتطوعني

الندوة الثالثة عرش لقضايا الزكاة 22
زكاة املال20045السوداناخلرطومبيت الزكاةاملعارصة

ذوي االحتياجات اخلاصة من 23
التشخيص إىل التوظيف

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة بالتعاون 
مع مجعية النهضة 
النسائية اخلريية 
بالسعودية

تدريب 200417السعوديةالرياض
املعاقني
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املؤمتر

مؤمتر مكة املكرمة الرابع :األمة 24
اإلسالمية يف مواجهة التحديات

رابطة العامل 
200419السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

العمل 
اخلريي 
واإلعالم

25
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات العامة 

يف اجلهات اخلريية

مجعية الرب باملنطقة 
200522السعوديةالدمامالرشقية

العمل 
اخلريي 
واإلعالم

26
اللقاء السنوي السادس للجهات 
اخلريية: تعزيز العالقة بني اجلهات 

اخلريية واملجتمع

مجعية الرب باملنطقة 
200513السعوديةالدمامالرشقية

العمل 
اخلريي 
والتنمية

27
امللتقى السنوي األول للجمعيات 
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم: 

نحو عمل مؤسيس متميز

اجلمعية اخلريية 
لتحفيظ القرآن 
الكريم بالطائف

200512السعوديةالطائف
معايري 
اجلودة 
الشاملة

28
امللتقى السنوي الثاين للجمعيات 
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم: 
أساليب وتقنيات حتقيق الريادة

اجلمعية اخلريية 
لتحفيظ القرآن 
الكريم بمحافظة 

جدة

200538السعوديةجدة
حتفيظ 
القرآن 
الكريم

الندوة الرابعة عرش لقضايا الزكاة 29
الزكاة200515البحريناملنامةبيت الزكاةاملعارصة

تكافؤ الفرص 30

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة  بالتعاون 
مع اجلمعية 

الكويتية لرعاية 
املعوقني 

تشغيل 200518الكويتالكويت
املعاقني

31
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

مربة األعامل 
200520الكويتالكويتاخلريية

مستقبل 
العمل 
اخلريي

مؤمتر مكة املكرمة اخلامس: احلوار 32
احلضاري والثقايف أهدافه وجماالته

رابطة العامل 
احلوار بني 200515السعوديةمكة املكرمة اإلسالمي

األديان

مؤمتر مكة املكرمة السادس: 33
مناهج العلوم اإلسالمي

رابطة العامل 
200510السعوديةمكة املكرمة اإلسالمي

العمل 
اخلريي 
والتعليم
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املؤمتر

األمانة العامة منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين34
األوقاف20053الكويتالكويتلألوقاف

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا 35
حضارة ومعارصة

رابطة العامل 
200510تايوانتايبيةاإلسالمي

العمل 
اخلريي 
يف الدول 
األسيوية 
غري العربية

ندوة الوقف والقضاء36

وزارة الشؤون 
اإلسالمية 
واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد

األوقاف 200516السعوديةالرياض
والقضاء

37
ورشة عمل: النشاط اخلريي 

السعودي يف ضوء احلملة الدولية 
عىل اإلرهاب

معهد الدراسات 
الدبلوماسية 

بوزارة اخلارجية 
السعودية

-2005السعوديةالرياض
العمل 

اخلريي يف 
السعودية

ورشة عمل: إعادة هيكلة العمل 38
اإلعالمي

الندوة العاملية 
20054السعوديةجدةللشباب اإلسالمي

العمل 
اخلريي 
واإلعالم

39

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: نحو 
تطبيق أفضل للخدمة االجتامعية 

يف اجلهات اخلريية

جملس التنسيق 
بني اجلمعيات 
اخلريية بمنطقة 
املدينة املنورة / 
وزارة الشؤون 
االجتامعية

املؤسسات 200517السعوديةاملدينة املنورة
اخلريية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق 40
للمنظامت اإلسالمية

رابطة العامل 
املنظامت 200614السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

اإلسالمية

41
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

مجعية الرب باملنطقة 
200617السعوديةالدمامالرشقية

استثامر 
أموال 

مؤسسات 
العمل 
اخلريي
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املؤمتر

املؤمتر األول لأليتام :من أجل بيئة 42
تربوية منتجة لأليتام

املؤسسة اخلريية 
رعاية األيتام200610البحريناملنامةامللكية

املؤمتر اإلعالمي للملتقى العاملي 43
للعلامء املسلمني

رابطة العامل 
20066السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

العمل 
اخلريي 
واإلعالم

44
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة 

العربية السعودية: الصيغ التنموية 
والرؤى املستقبلية

األوقاف200639السعوديةمكة املكرمةجامعة أم القرى

امللتقى العاملي األول للعلامء 45
املسلمني

رابطة العامل 
الوحدة 200617السعوديةمكة املكرمة اإلسالمي

اإلسالمية

امللتقى الوقفي الثالث عرش : 46
رشكاء يف التنمية 

األمانة العامة 
األوقاف 20063الكويتالكويتلألوقاف

والتنمية

امللتقى الوقفي الثاين عرش:املرأة 47
والوقف:إرشاقات مضيئة

األمانة العامة 
األوقاف  20064الكويتالكويتلألوقاف

النسائية

48
دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق األهداف التنموية لأللفية يف 

الدول العربية

االحتاد الكويتي 
للجمعيات 
النسائية

20069الكويتالكويت
املؤسسات 
اخلريية 
العربية

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا 49
الالتينية : حضارة وثقافة

رابطة العامل 
200617األرجنتنياألرجنتنياإلسالمي

العالقات 
الدولية 
يف العمل 
اخلريي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 50
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤسسة الشيخ 
200624قطرالدوحةعيد آل ثاين اخلريية

العمل 
اخلريي 
والتنمية
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املؤمتر

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى 51
وأثرهم احلضاري

رابطة العامل 
200612قرغريستانبكشك اإلسالمي

العمل 
اخلريي 
يف الدول 
األسيوية 
غري العربية

مؤمتر مكة املكرمة السابع »نرصة 52
النبي صىل اهلل عليه وسلم

رابطة العامل 
الدعوة200616السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم 53
املساواة

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة بالتعاون 
مع اجلمعية الُعامنية 

للمعوقني

تدريب 200627قطرمسقط
املعاقني

رابطة العامل ندوة التعايش السلمي يف اإلسالم54
األقليات 200610 رسيالنكاكولومبواإلسالمي

غري املسلمة

اإلعالم واإلعاقة : عالقة تفاعلية 55
ومسئولية متبادلة

اجلمعية اخلليجية 
اإلعاقة 200717البحريناملنامةلإلعاقة 

واإلعالم

مربة األعامل العمل اخلريي اإلنساين الكويتي56
200713الكويتالكويتاخلريية

العمل 
اخلريي يف 
الكويت

اللقاء السنوي الثامن للجهات 57
اخلريية: االستثامر واجلهات اخلريية

مجعية الرب باملنطقة 
200715السعوديةاخلربالرشقية

استثامر 
أموال 

مؤسسات 
العمل 
اخلريي

مجعية اهلالل األمحر املؤمتر السعودي الثاين للتطوع58
200775السعوديةالرياضالسعودي

العمل 
اخلريي يف 
السعودية

املجتمع املدين والتنمية59

معهد الدراسات 
الدبلوماسية 

بوزارة اخلارجية 
السعودية

التنمية -2007السعوديةالرياض
االجتامعية
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املؤمتر

امللتقى األول لرعاية األيتام60

مجعية انسان 
بالتعاون مع 
مؤسسة سليامن 
الراجحي

رعاية األيتام200714السعوديةالرياض

61
امللتقى السنوي الثالث للجمعيات 
اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم: 

اجلمعيات واملجتمع

اجلمعية اخلريية 
لتحفيظ القرآن 
الكريم بمنطقة 

الرياض

200745السعوديةالرياض
حتفيظ 
القرآن 
الكريم

62
امللتقى النسائي األول: دور 

املرأة السعودية يف بناء مؤسسات 
املجتمع املدين

مركز رؤية 
للدراسات 
االجتامعية

املؤسسات 20079السعوديةالرس
النسائية

امللتقى الوقفي الرابع عرش: لكم 63
يا شباب

األمانة العامة 
األوقاف 20077الكويتالكويتلألوقاف

والشباب

مؤمتر مكة املكرمة الثامن: اخلطاب 64
اإلسالمي وإشكاليات العرص

رابطة العامل 
200714السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

العمل 
اخلريي 
واإلعالم

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف 65
دعم العمل اخلريي

اجلمعية السعودية 
لإلعالم واالتصال 
بالتعاون مع 
مؤسسة سليامن 
الراجحي

200710السعوديةالرياض
العمل 
اخلريي 
واإلعالم

مربة األعامل تعظيم حرمات اإلسالم66
الدفاع عن 200719الكويتالكويتاخلريية بالكويت 

اإلسالم

اإلعاقة واخلدمات ذات العالقة 67

اجلمعية اخلليجية 
لإلعاقة  بالتعاون 
مع مجعية أولياء 
أمور املعاقني

اإلعاقة 200831اإلماراتالشارقة
واإلعالم



117

عدد التاريخالدولةاملدينةاجلهة املنظمةعنوان املؤمترم 
األبحاث
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املؤمتر

الدراسات الدعوية: الواقع 68
واآلمال

اجلمعية السعودية 
للدراسات 
الدعوية

الدعوة200814السعوديةالرياض

69
اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن : التطوير اإلداري 

استرشاق املستقبل

اجلمعية اخلريية 
لتحفيظ القرآن 

باملندق
التدريب 20086السعوديةالباحة

والتطوير

املؤمتر العاملي العارش: الشباب 70
وبناء املستقبل

الندوة العاملية 
 الشباب200852مرصالقاهرةللشباب اإلسالمي

امللتقى األول للجهات اخلريية 71
200811السعوديةبريدةمجعية الرب بربيدةبمنطقة القصيم

العمل 
اخلريي يف 
السعودية

امللتقى الثاين لرعاية األيتام:خري 72
البيوت بيت فيه يتيم حيسن إليه 

املؤسسة اخلريية 
رعاية األيتام200818البحريناملنامةامللكية

رابطة العامل املؤمتر اإلسالمي للحوار73
احلوار بني 200814السعوديةمكة املكرمةاإلسالمي

األديان

رابطة العامل املؤمتر العاملي للحوار74
احلوار بني 200810أسبانيامدريداإلسالمي

األديان

الندوة السابعة عرش لقضايا الزكاة 75
فقه الزكاة200816مرصالقاهرةبيت الزكاةاملعارصة

76
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن احلادي 

والعرشين

األمانة العامة 
 األوقاف200816الكويتالكويتلألوقاف

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 77
الثالث: العمل اخلريي: ريادة ونامء

دائرة الشؤون 
اإلسالمية والعمل 

اخلريي
200854اإلماراتديب

العمل 
اخلريي يف 
السعودية

ندوة األدب والفن يف خدمة 78
الدعوة

الندوة العاملية 
200811السعوديةالرياضللشباب اإلسالمي

العمل 
اخلريي 
واألدب
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اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

نظام الوقف واملجتمع املدين يف رضوان السيدفلسفة الوقف يف الرشيعة اإلسالمية1
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف إبراهيم البيومي غانمالتكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف املجتمع العريب2
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف مجعة الزريقياإلطار الترشيعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العريب3
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف حممد كامل الدين إماماإلطار الترشيعي لنظام الوقف يف بلدان وادي النيل4
الوطن العريب

اإلطار الترشيعي لنظام الوقف يف بلدان اهلالل 5
نظام الوقف واملجتمع املدين يف برهان زريقاخلصيب

الوطن العريب

اإلطار الترشيعي لنظام الوقف يف بلدان شبة اجلزيرة 6
نظام الوقف واملجتمع املدين يف أنور الفزيعالعربية

الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف حممد البشري مغيلالتكوين االقتصادي للوقف يف بلدان املغرب العريب7
الوطن العريب

رقم 2 

امللحق
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نظام الوقف واملجتمع املدين يف حممد حممد شقا أبو سعدالتكوين االقتصادي للوقف يف بلدان وادي النيل8
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف منذر قحفالتكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب9
الوطن العريب

التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان شبة اجلزيرة 10
نظام الوقف واملجتمع املدين يف طارق عبد اهلل داهي الفضيلالعربية

الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف عبد اجلليل التميميالبناء املؤسيس للوقف يف بلدان املغرب العريب11
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف نرص حممد عارفالبناء املؤسيس للوقف يف بلدان وادي النيل12
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف يارس احلوارينالبناء املؤسيس للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب13
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف فؤاد العمرالبناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبة اجلزيرة العربية14
الوطن العريب

حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف 15
نظام الوقف واملجتمع املدين يف عبد اهلل السيد أباهاملغرب العريب

الوطن العريب

حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف 16
نظام الوقف واملجتمع املدين يف طارق البرشيبلدان وادي النيل

الوطن العريب

حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف 17
نظام الوقف واملجتمع املدين يف مروان قباينبلدان اهلالل اخلصيب

الوطن العريب

حتوالت عالقة الوقف بمؤسسات املجتمع املدين يف 18
نظام الوقف واملجتمع املدين يف أبو بكر امحد باقادربلدان شبة اجلزيرة العربية

الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف عبد العزيز الدوريمستقبل الوقف يف الوطن العريب19
الوطن العريب

نظام الوقف واملجتمع املدين يف بدر نارص املطرييمستقبل الوقف يف الوطن العريب20
الوطن العريب

إصالح الوقف ومستقبل العمل األهيل واملجتمع املدين 21
نظام الوقف واملجتمع املدين يف حوار مفتوحيف الوطن العريب

الوطن العريب

امللتقى الوقفي الثاين عرش-املرأة والوقف إرشاقات مضيئة22
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الريادة يف جمال املرأة والعمل التطوعي:23
أدوار تنموية فاعلة

امللتقى الوقفي الثاين عرشميمونة العذيب الصباح

امللتقى الوقفي الثاين عرشأمثال الصباح

امللتقى الوقفي الثاين عرشهبية احلريري

امللتقى الوقفي الثاين عرشمريم بنت حسن آل خليفة

امللتقى الوقفي الثاين عرشهند آل مكتوم

امللتقى الوقفي الثاين عرشجواهر القاسمي

عمر عبدالكايفاإلسهامات احلضارية للمرأة يف التنمية والعمل اخلريي24
امللتقى الوقفي الثاين عرش حممد العويض

امللتقى الوقفي الثاين عرشعروب الرفاعياملرأة والوقف يف عاملنا املعارص25

فرناند فاندامالوقف من منظور معريف26
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

نرص عارفالوقف واستدامة الفعل احلضاري27
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

ناجي بن احلاج طاهرالوقف واملدينة : رؤية معرفية28
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

عيل مجعةالوقف وأصول الفقه احلضاري29
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

نظرية املعرفة الغربية للوقف : من الرؤية االستعامرية 30
رائدي ديلغيمإىل التحليل املعارص للنصوص

الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

سيد خالد رشيدالدراسات الوقفية يف األدبيات األسيوية31
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

حممد العمريالدراسات الوقفية يف األدبيات العربية32
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين
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املشكالت املؤسسية للوقف يف التجربة اإلسالمية 33
يارس عبد الكريم احلوارين التارخيية

الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

عطية سويلمالتجربة العربية يف تنظيم وإدارة األوقاف34
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

بدر املطرييالتجارب اإلسالمية احلديثة يف تنظيم وإدارة األوقاف35
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

فؤاد العمرالتحديثات احلديثة التي تواجه اقتصاديات األوقاف36
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

وليد األنصاريالتجربة الغربية يف تفعيل اقتصاديات األوقاف37
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

نامذج إسالمية معارصة يف املامرسة االقتصادية 38
حممد موفق األرناؤوطلألوقاف

الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

عثامن شنيشنالوقف والبحث العلمي وتوطني التكنولوجيا39
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

هبة رؤوف عزتالوقف وحماربة الفقر40
الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

عوملة الصدقة اجلارية : نحو أجندة كونية للقطاع 41
طارق عبد اهللالوقفي

الوقف والعوملة : نحو استرشاق 
مستقبل األوقاف يف القرن 

احلادي والعرشين

امللتقى الوقفي الثالث عرش عبد الستار ابراهيم اهليتيإسهام الوقف يف تنمية املجتمع42
رشكاء يف التنمية 

التنسيق املشرتك بني مؤسسة الوقف واملؤسسات 43
احلكومية واملنظامت األهلية

امللتقى الوقفي الثالث عرش  امحد عوف حممد عبدالرمحن
رشكاء يف التنمية 

امللتقى الوقفي الثالث عرش امحد حممد السعد
رشكاء يف التنمية 
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امللتقى الوقفي الثالث عرش خالد البشارةالتنمية رشاكة قائمة ) ورشة عمل(44
رشكاء يف التنمية 

األوقاف اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية45

منتدى قضايا الوقف الفقهية عبداهلل ولد بن بيه
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية حممد عثامن اشبري
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية بدر الدين القاسمي
الثاين

وقف النقود واألوراق املالية وتطبيقاهتا املعارصة46

منتدى قضايا الوقف الفقهية عبدالعزيز خليفة القصار
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية نارص عبداهلل امليامن
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية عبداهلل موسى العامر
الثاين

الوقف الذري47

منتدى قضايا الوقف الفقهية حممد رأفت عثامن
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية حممد مصطفى الزحييل
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية مجعة حممود الزريقي
الثاين

منتدى قضايا الوقف الفقهية امحد عبدالعزيز احلداد
الثاين

امللتقى الوقفي الرابع عرشخالد بشارةاملؤسسة الوقفية املعارصة وقضايا الشباب48

مرشوعات وقفية لصالح الشباب : برنامج اكتشاف 49
امللتقى الوقفي الرابع عرشعبد العزيز عبد الستار تركستايناملهارات القيادية واالبتكارية لدى الشباب املسلم

امللتقى الوقفي الرابع عرشعادل فهمي البيومينحو برنامج وقفي الستثامر أوقات الشباب50

رؤية مستقبلية لدور الوقف يف اإلفادة من الطاقات 51
امللتقى الوقفي الرابع عرشعبد اهلل نارص السدحانالشبابية

نقل جتربة املؤسسات احلكومية واألهلية يف رعاية 52
امللتقى الوقفي الرابع عرشمزنة العنزيالشباب  )ورشة عمل(
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مؤسسة حممد اخلامس للتضامن: وقفية مساعدة الطلبة 53
امللتقى الوقفي الرابع عرشعبد اهلل الغازي الفقراء )دار الطالب(

54
خلق رشاكة بني األمانة والشباب من خالل نتائج 
املناقشة واملبادرات املطروحة واالستفادة من أفكار 

الشباب والتعرف عىل طموحاهتم
طارق السويدان 
امللتقى الوقفي الرابع عرشبثينة اإلبراهيم

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة فواز عيل الدهاسالوقف : مكانته وأمهيته احلضارية55
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد العزيز بن ابراهيم العمريالوقف وأثره يف التنمية يف عرص اخللفاء الراشدين56
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد اهلل بن محد العوييسالوقف : مكانته وأمهيته احلضارية57
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة أمحد بن يوسف الدريويشالوقف : مرشوعيته وأمهيته احلضارية58
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة صالح بن غانم السدالنأثر الوقف يف اجلانب التوجيهي للمجتمعات59
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة حممد بن أمحد الصالحالوقف وأثره يف حياة األمة60
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة محد بن نارص العامردور الوقف يف دعم املؤسسات الدعوية ووسائلها61
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة رشف بن عيل الرشيفأمهية الوقف يف دعم املؤسسات الدعوية ووسائلها62
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة نارص بن سعد الرشيدتسخري البحث العلمي يف خدمة األوقاف وتطويرها63
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة حمسن بن عيل فارس احلازميالوقف والبحث العلمي كاستثامر64
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة أمحد بن حممد املغريباإليامن واهتامم الوقف بالعلم والتعليم65
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة نارص بن ابراهيم التويمالوقف يف خدمة البحث العلمي66
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد اهلل بن عبد العزيز املعييلدور الوقف يف العملية التعليمية67
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة صالح بن سليامن الوهيبيدور الوقف يف دعم املؤسسات والوسائل التعليمية68
والتنمية
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مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد العزيز بن محود الشتويالوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية69
والتنمية

دور الوقف يف دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل 70
مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد اهلل بن نارص السدحاناالجتامعي

والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة حممد بن عبد اهلل اخلرعاندور الوقف يف دعم وسائل اإلعالم اإلسالمي ومتويلها71
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة خالد بن حممد القاسمالوقف واإلعالم72
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة حممد بن عبد العزيز احليزاندور اإلعالم يف توعية اجلمهور بالوقف73
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد الكريم بن يوسف اخلرضاملجاالت احلديثة للوقف وأثرها عىل دعم االقتصاد74
والتنمية

الصيغ احلديثة الستثامر الوقف وأثرها يف دعم 75
مكانة الوقف وأثره يف الدعوة راشد بن امحد العيلوياالقتصاد

والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة سليامن بن صالح الطفيلالوقف كمصدر اقتصادي لتنمية املجتمعات اإلسالمية76
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عمر بن صالح العمرينامذج تارخيية من رعاية األوقاف عند امللك عبد العزيز77
والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد الرمحن بن معال اللوحيقاجلهود العلمية والعملية ألئمة الدعوة يف جمال الوقف78
والتنمية

الواقع املعارص لألوقاف يف اململكة العربية السعودية 79
مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد اهلل بن أمحد الزيدوسبل تطورها

والتنمية

األوقاف يف اململكة العربية السعودية : مشكالت 80
مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد الرمحن بن عبد القادر فقيهوحلول

والتنمية

اإلفادة من التجارب املعارصة لبعض الدول اإلسالمية 81
مكانة الوقف وأثره يف الدعوة مانع بن محاد اجلهنييف جمال الوقف

والتنمية

مكانة الوقف وأثره يف الدعوة عبد اللطيف بن حممد احلميدجماالت األوقاف يف اململكة وسبل تطويرها82
والتنمية

املكتبات الوقفية يف اململكة عبد اهلل بن سليامن املنيعالوقف من منظور إسالمي83
العربية السعودية

عبد الوهاب ابراهيمالوقف : مفهومه ومقاصده84
أبو سليامن

املكتبات الوقفية يف اململكة 
العربية السعودية
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األوقاف النبوية يف املدينة املنورة ووقفيات بعض 85
الصحابة الكرام - دراسة تارخيية وثقافية

عبد اهلل بن حممد بن سعد 
احلجييل

املكتبات الوقفية يف اململكة 
العربية السعودية

املكتبات الوقفية يف اململكة أمحد عبد اجلبار الشعبيالوقف : مفهومه ومقاصده86
العربية السعودية

املكتبات الوقفية يف اململكة عبد اهلل بن عبد الرحيم عسيالنعناية امللك عبد العزيز بالكتب : إطالعًا ونرشًا87
العربية السعودية

دور األئمة من آل سعود يف وقف الكتب واملكتبات يف 88
املكتبات الوقفية يف اململكة عبد اهلل بن حممد املنيفمنطقة الرياض

العربية السعودية

املكتبات الوقفية يف اململكة فهد بن عبد اهلل السحاريامللك عبد العزيز ووقف الكتب89
العربية السعودية

90
الكتب واملكتبات يف جنوب اململكة العربية السعودية 
) 1215 - 1373 هـ ( حركتها ووقفتها ، عامرها 

وموفيها
املكتبات الوقفية يف اململكة عبد اهلل بن حممد أبو داهش

العربية السعودية

عبد الرمحن بن ابراهيم األوقاف ودورها يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية91
الضحيان

املكتبات الوقفية يف اململكة 
العربية السعودية

أوقاف الكتب واملكتبات : مدى استثامرها ومعوقات 92
املكتبات الوقفية يف اململكة عيل بن ابراهيم النملةدوام اإلفادة منها

العربية السعودية

الوقف ودورة يف تشييد احلضارة اإلسالمية : مدرسة 93
املكتبات الوقفية يف اململكة حممد العيد اخلرضوايالعلوم الرشعية باملدينة املنورة نموذجيًا

العربية السعودية

املكتبات الوقفية يف اململكة دالل بنت خملد احلريبإسهام املرأة يف وقف الكتب يف منطقة نجد94
العربية السعودية

املكتبات الوقفية يف اململكة دالل بنت خملد القحطاينوقفية مكتبة شيخ اإلسالم : عارف حكمت95
العربية السعودية

من وثائق وقف الكتب باملدينة املنورة يف القرن العارش 96
املكتبات الوقفية يف اململكة عبد الرمحن بن سليامن املزينياهلجري

العربية السعودية

97
جهد وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد وخططها يف رعاية املكتبات الوقفية باململكة 

العربية السعودية
املكتبات الوقفية يف اململكة يوسف بن ابراهيم احلميد

العربية السعودية

ندوة الوقف من الرشيعة عبد اهلل بن سليامن بن منيعالفرق بني الوقف والوصية98
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عبد اهلل بن حمفوظ بيهأثر املصلحة من الوقف99
اإلسالمية وجماالته
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ندوة الوقف من الرشيعة حسني بن عبد اهلل العبيديمرشوعية الوقف ومذاهب العلامء فيه100
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عيل بن عباس احلكميرشوط الواقفني وأحكامها101
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة صالح بن عبد اهلل اللحيدانأحكام إجازة الوقف وما جيري عليها من الترصفات102
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عبد اهلل بن موسى العامرأحكام الوقف املشرتك103
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عبد العزيز بن مربوك األمحدياستبدال الوقف ونقله بني التأييد واملنع104
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عبد الرمحن بن معال اللوحيقالشخصية احلكمية للوقف يف الفقه اإلسالمي105
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة أمحد بن صالح العبد السالمتاريخ الوقف عن املسلمني وغريهم106
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عبد العزيز بن حممد احلجيالنالوالية عىل الوقف وأثرها عىل املحافظة عليه107
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة عمر زهري حافظنامذج وقفية من القرن التاسع اهلجري108
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة محد بن ابراهيم احليدريجماالت الوقف ومصارفه يف القديم واحلديث109
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة حممد بن أمحد صالحالوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف األهيل110
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة صالح بن عبد اهلل الالحمأسباب انحسار اإليقاف يف العرص احلارض111
اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف من الرشيعة صالح بن غانم السدالنعناية الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية بالوقف112
اإلسالمية وجماالته

جهود خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد 113
ندوة الوقف من الرشيعة مساعد بن إبراهيم احلديثالعزيز يف العناية باألوقاف

اإلسالمية وجماالته

ندوة الوقف والقضاءسعد بن تركي احلثالناألصول الرشعية إلثبات األوقاف114

ندوة الوقف والقضاءعبد اهلل بن حممد احلجييلاخلليفة عثامن بن عفان » بئر رومه »115
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ندوة الوقف والقضاءعبد اهلل بن حممد اخلننياألصول االجرائية إلثبات األوقاف116

عبد الرمحن بن سليامن والية الدولة عىل األوقاف117
ندوة الوقف والقضاءاملطرودي

ندوة الوقف والقضاءعبد اهلل بن صالح احلديثيوالية الدولة عىل األوقاف : أصوهلا الرشعية118

ندوة الوقف والقضاءحممد بن هدهيد الرفاعيوالية الناظر عىل األوقاف األهلية119

ندوة الوقف والقضاءهاين بن عبد اهلل اجلبرياإلرشاف القضائي عىل النظار120

ندوة الوقف والقضاءسليامن بن عبد اهلل املاجدرشوط الواقفني121

ندوة الوقف والقضاءإبراهيم بن عبد اهلل احلسنيالرشوط امللغاة وأحكام القضاء122

املصارف املتعذرة أو املغتنية وسبل رصف غالل 123
ندوة الوقف والقضاءسعود بن عبد اهلل الغريانأوقافها

ندوة الوقف والقضاءحممد بن ابراهيم املوسىحفظ أموال األوقاف124

ندوة الوقف والقضاءنارص بن ابراهيم املحميدرصف غالل األوقاف125

ندوة الوقف والقضاءعبد العزيز بن عبد اهلل كاملاستثامر أموال األوقاف كمؤرش للنامء العام126

عبد االله بن عبد العزيز آل نقل األوقاف ومناقلتها127
ندوة الوقف والقضاءفريان

ندوة الوقف والقضاءحممد بن سعد املقرنمجع األوقاف وتفريغها128

ندوة الوقف والقضاءعبد الرمحن بن معال اللوحيقالوقف املشرتك : املعني واملشاع129

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد عبداهلل املالوقف النقود واستثامرها130
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة امحد بن عبد العزيز احلدادوقف النقود واستثامرها131
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد نبيل حممد السيد غنايموقف النقود واستثامرها132
العربية السعودية
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املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عبداهلل مصلح الثاميلوقف النقود واستثامرها133
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة وليد هوعل  عوجانوقف النقود وصيغ االستثامر فيه134
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة كامل توفيق خطابالصكوك الوقفية ودورها يف التنمية135
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد مصطفى الزحييلالصناديق الوقفية املعارصة136
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممود املرس الشنينموذج مقرتح ملحاسبه الوقف اجلامعي137
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة امحد حممد هليلجماالت وقفيه مقرتحه غري تقليديه لتنميه مستدامه138
العربية السعودية

نموذج مقرتح لتحويل املرشوعات الوقفية إىل جهات 139
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة جعفر عبد السلم عيلمانحة

العربية السعودية

إحياء فكر الوقف اإلبداعي اإلدارى واملايل إحياء 140
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة سمري امحد الشاعراملؤسسات األوقاف املانحة

العربية السعودية

أمهيه دور اجلهات  املانحة غري احلكومية يف جماالت 141
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة سعيد الدين مسعد اهلاليلالعمل االجتامعي

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة سليم هاين منصورالوقف ودورة يف التنمية االجتامعية142
العربية السعودية

توحيد مصاريف األوقاف نحو تلبية احتياطات 143
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عبداهلل نارص الدهايناملجتمع

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عطية عبد احلليم حيرصوقف اجلانب املايل من احلقوق الذهنية حقوق امللكية144
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عطية اليد فياضوقف املنافع145
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عبد الفتاح حممود إدريسوقف املنافع146
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة شوقي امحد دنياجماالت وقفيه:وقف املنافع واحلقوق147
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد بن حيي النجيبيالوقف املؤقت:حكمة ونظامه وأسباب حالة148
العربية السعودية
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املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حسن حممد الرفاعيوقف العمل املؤقت يف الفقه اإلسالمي149
العربية السعودية

الوقف املؤقت للنقود لتحويل للمرشوعات الصغرى 150
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد انس الورقاللفقراء

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة يوسف ابراهيم يوسفجماالت وقفيه لتنمية مستدامة )الوقف املؤقت(151
العربية السعودية

دمج األركان الصغرية من منظور االقتصادي 152
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممود سعيد اجلرفاإلسالمي

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة نور الدين اخلادميالوقف العاملي أحكامه ومقاصده: مشكالته وآفاقه153
العربية السعودية

الغرب والتجربة التقويمية للوقف: أفاق العمل 154
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة يارس عبد الكريم احلوراينوالفرض الفائدة

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد عبد احلليم عمرنظام الوقف اإلسالمي والنظام املشابه يف العامل الغريب155
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عبد الكريم شاكر الكبيسالتجربة األمريكية يف العمل اخلريي: الرتست156
العربية السعودية

دراسة للموسعات الوقفية األجنبية وإمكانات اإلفادة 157
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة نعمت عبد اللطيف مشهورمن انجازها

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة نارص عبدا هلل احلميانخمالفة رشوط الوقف158
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة الناجي عبد السالم ملنيخمالفة رشوط الوقف: املشكالت واحللول159
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عبد اهلل مريكا النجاروالية الدولة عىل الوقف: املشكالت واحللول160
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة نور بنت حسن قاروتدور القضاء الرشعي يف ضبط ترصفات النظار161
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عيد بن سعد ال خننيضبط ترصفات نظار األوقاف من قبل القضاء162
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد قاسم الشومكتامن الوقف واندثاره: سبل املعاجلة163
العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة حممد سلامن العميانإدارة املمتلكات الوقفية يف اململكة اإلدارية اهلاشمية164
العربية السعودية
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املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة معيد عيل اجلرتحيإحياء األوقاف اخلريية165
العربية السعودية

الوقف ومنظامت العمل األهلية:صيغ جديدة للتكامل 166
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة سهري عبد العزيز عويضةوعرض نامذج واقعية

العربية السعودية

املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة عبد الرمحن عيل الطريقيتوفيق الوقف: املعلومات واحللول167
العربية السعودية

الوقف اإلسالمي احلديث بني حتديات الواقع مرضورة 168
املؤمتر الثاين لألوقاف باململكة مهدية العيارش افريحاإلصالح

العربية السعودية

حسني عيل العيلاملستفيد إىل أين: دراسة ميدانية169
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاهتا يف اجلمعيات 170
عبد اهلل حسني القايضاخلريية

اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

شاهر ظافر الشهرياإلعاقة والفقر171
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

املنهج العلمي يف توصيف وظائف العاملني باجلمعيات 172
خالد حممد الزاملاخلريية

اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

حييى إبراهيم اليحيىحتسني املستوى املعييش173
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

إبراهيم حممد الربيكانمصارف الزكاة والصدقة ودور اجلهات اخلريية174
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

بدر عبد اللطيف اجلوهرنحو إدارة مؤسسية للعمل اخلريي175
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

رفع كفاءة اإلنتاج للجهات اخلريية: توحيد جهود 176
صالح حممد الونياناجلهات اخلريية: املشكلة واحلل

اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

عبد اهلل نارص السدحاناألوقاف وأثرها يف دعم األعامل اخلريية يف املجتمع177
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

صالح سليامن الرشيدمجع التربعات الشخصية: اخلطوات واملهارات178
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية
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حممد عيل الغامديمفاهيم اجلودة أساس لتوحيد اجلهود179
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

ضيف اهلل سليم البلويمستقبل اجلهات اخلريية180
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

ضيف اهلل سليم البلويواقع العمل التطوعي باململكة العربية السعودية181
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

أثر تدين املستوى املعييش والثقايف عىل األمنية يف 182
محيد خليل الشاجيياملجتمع

اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

عبد اهلل دخيل اهلل املحمدياستعامل احلاسب اآليل يف تطوير اجلهات اخلريية183
اللقاء السنوي األول للجهات 
اخلريية: رفع كفاءة اإلنتاج 

للجهات اخلريية

النشاط الرتوجيي للجهات اخلريية: املشاكل 184
صالح سليامن الرشيدوالتحديات

اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

إسامعيل أمحد النزاريالتخطيط اإلعالمي للجهات اخلريية185
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

خالد الزاملالتخطيط للموارد البرشية186
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

حممد سعيد الزهراينأسس اخلدمة االجتامعية يف اجلهات اخلريية187
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

حييى إبراهيم اليحيىتطبيقات البحث االجتامعي188
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

مسفر عتيق الدورسيمدخل إىل اقتصاديات العمل اخلريي189
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

حممد عيل الغامديتطبيقات وتقنني املساعدات العينية بدار اخلري190
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

إبراهيم احلسنيحلول عملية ملشكلة اإلسكان191
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية
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حييى سيف صالحجتربة اإلسكان منخفضة التكاليف يف املدينة192
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

عبد السالم الشهريتفعيل الدور الصحي يف تبني املشاريع اخلريية193
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

حييى إبراهيم اليحيىنامذج رائدة لتدوير املواد العينية194
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

فهد حممد نوحتدوير فائض الوالئم195
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

عمر املديفراآلثار السلوكية عىل الفرد جراء عدم حفظ النعمة196
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

مسفر عتيق الدورسياهلدر الناجم جراء عدم حفظ النعمة197
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

حييى إبراهيم اليحيىبرامج التدوير املختلفة وأثرها عىل حفظ النعمة198
اللقاء السنوي الثاين للجهات 
اخلريية: تبادل اخلربات بني 

اجلهات اخلريية

حممد حييى مفرححتديد االحتياجات التدريبية وكيفية إقامتها199
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

عبد السالم عبد اهلل الشهريتقييم كفاءة الربامج التدريبية200
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

حممد عيل الغامدياختيار املتدربني ومتابعة إنتاجيتهم201
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

اإلعداد واالستعداد يف ممارسة العمل االجتامعي يف 202
حممد مسفر القريناجلهات اخلريية

اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

اخلصائص االجتامعية للمتسولني يف املنطقة الرشقية: 203
عبد اهلل نارص السدحانمدخل للتعرف عىل األسلوب األمثل للتعامل معهم

اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

حممد صالح املنجدهدي اإلسالم يف احلث عىل العمل204
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين
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خالد عوض بازيداآلثار السلبية للبطالة عىل الفرد واملجتمع205
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

خالد حممد الزاملالفرص الوظيفية املتاحة وكيفية االستفادة منها206
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

بعض اآلثار االقتصادية للبطالة واإلعانات املالية 207
مسفر عتيق الدورسياملتعلقة هبا

اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

عمر إبراهيم املديفراألمهية االجتامعية والنفسية لتأهيل املستفيدين208
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

حييى إبراهيم اليحيىتأهيل املستفيدين بني النظرية والتطبيق209
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

عيسى حسن األنصاريتوطني القوى العاملة باملنطقة الرشقية210
اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

تدريب العاملني وتأهيل املستفيدين بمنظور وزارة 211
ضيف اهلل سليم البلويالعمل والشؤون االجتامعية

اللقاء السنوي الثالث للجهات 
اخلريية: تدريب العاملني 

وتأهيل املستفيدين

حممد القايضاألعامل التطوعية يف اإلسالم212
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

حممد الزهرايناستقطاب املتطوعني بني الواقع واملأمول213
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

توفيق أمحد القصريآلية استقطاب املتطوعني من رشائح املجتمع املختلفة214
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

الدال عىل اخلري كفاعله215

سعيد مسفر القحطاين
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

عوض عيل اجلمييل
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

عبد اهلل السلميالوسائل االجتامعية الستقطاب املتطوعني216
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية
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إبراهيم النفيثانالوسائل النفسية الستقطاب املتطوعني217
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

فوزي عليوي اجلعيدالتخطيط والتنظيم يف إدارة املتطوعني218
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

حممد حييى مفرحاإلجراءات واملتابعة يف إدارة املتطوعني219
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

حييى إبراهيم اليحيىإعداد خطط عمل الستقطاب املتطوعني220
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

خالد الزاملإعداد خطط عمل الستقطاب املتطوعني221
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

عيل الروميإعداد خطط عمل الستقطاب املتطوعني222
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

عيسى األنصاريإعداد خطط عمل الستقطاب املتطوعني223
اللقاء السنوي الرابع للجهات 
اخلريية: استقطاب املتطوعني 
للعمل يف اجلهات اخلريية

مالك األمحدختطيط وتنفيذ احلمالت اإلعالمية224
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

حممد بارصةتنمية مهارات العاملني يف اإلعالم والعالقات العامة225
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عبد اهلل حممد آل تويمختطيط وإدارة العالقات العامة226
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عبد العزيز الزهراينوسائل اإلعالم واجلهات اخلريية نحو تكامل وتعاون227
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

حممد اخلرعانأمهية اإلعالم والعالقات العامة228
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عابد السفيايناستشارات يف املجال الرشعي229
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية
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صالح الرشيداستشارات يف جمال التسويق230
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

ماجد حممد املاجداستشارات يف جمال العالقات العامة231
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

نحو رؤية إعالمية مرشقة للعمل اخلريي232

أمحد السهيل
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

أمحد سيف الدين
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

مالك األمحد
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عابد السفياينرؤية رشعية لإلعالم وارتباطه باجلهات اخلريية233
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

حتديات أمام العمل اخلريي يف زمن اإلعالم املعومل: 234
حسن األسمريحتليل ثقايف يف تلك التحديات وسبل جتاوزها

اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

حييى إبراهيم اليحيىالعالقات العامة يف العمل اخلريي235
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

إعالم العمل اخلريي بني األمس واليوم: الواقع 236
أمحد البوعيلواملأمول

اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

اخلطوات األساسية نحو إدارة عالقات العمالء يف 237
هاشم محزة نوراملؤسسات اخلريية

اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

العقبات التي تواجه اجلهات اخلريية يف عملية مجع 238
إبراهيم احليدريالتربعات

اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

ماجد حممد املاجدواقع اإلعالم يف اجلهات اخلريية239
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عثامن العامراإلعالم والعالقات العامة يف اجلهات اخلريية240
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية
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إسامعيل أمحد النزاريدور العالقات العامة يف تنمية املوارد241
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عبد املحسن العرفجاإلعالم ودوره يف بناء عالقة وطيدة مع املتربعني242
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عبد اهلل حممد آل تويمدور العالقات العامة يف تكوين الصورة الذهنية243
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

عمر نصري الربكايتاإلعالم والعمل اخلريي: واقع وآمال244
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

حممد بارصةدور العالقات العامة يف بناء الصورة الذهنية245
اللقاء السنوي اخلامس للجهات 
اخلريية: اإلعالم والعالقات 
العامة يف اجلهات اخلريية

احلاجات واملطالب التي ينتظرها املجتمع من 246
إبراهيم النقيثاناملؤسسات اخلريية

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

حسني القريشصناعة العمل اخلريي: تواصل مستمر وتطوير ال ينتهي247
اللقاء السنوي السادس 

للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

عبد العزيز الفوزانالتواصل مطلب رشعي ورضورة اجتامعية248
اللقاء السنوي السادس 

للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

أهم فئات املجتمع تأثريًا يف عملية التواصل مع اجلهات 249
حممد صامل السلمياخلريية

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

هل يمكن للقطاع اخلريي تقديم حلول عملية جلميع 250
مسفر الدورسيفئات املجتمع عن طريق توفري اخلدمات الطبية

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

حماكاة نامذج إمتياز اجلهات الربحية جتاه املجتمع 251
حممد الرشيفوتطبيقاهتا يف اجلهات اخلريية

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

الدور الرتبوي لطالب التعليم الثانوي يف تعزيز العالقة 252
هاشم األهدلمع اجلهات اخلريية

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

أمحد البوعيلحتى ال نكون حلمة واحدة253
اللقاء السنوي السادس 

للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع
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أبرز وسائل التواصل اجليد وعوائقه بني اجلهات 254
صالح الفريحاخلريية واملجتمع

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

عبد اإلله اجليزانجسد واحد من خالل نظرية الصفة255
اللقاء السنوي السادس 

للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

األساليب العلمية يف تواصل املجتمع مع اجلهات 256
عبد الرمحن مجيل قصاصاخلريية

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

جتربة طالب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 257
عمر السويلمالعمل التطوعي

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

اإلعالم وسيلة لتعزيز العالقة بني اجلهات اخلريية 258
ماجد حممد املاجدواملجتمع: إسرتاتيجية مقرتحة

اللقاء السنوي السادس 
للجهات اخلريية: تعزيز العالقة 
بني اجلهات اخلريية واملجتمع

أمحد السهيلاجلوانب الرشعية يف تنمية املوارد يف اجلهات اخلريية259
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

بلقاسم ذاكر الزبيديالضوابط الرشعية إلستثامر أموال اجلهات اخلريية260
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

اإلبداع يف تنمية املوارد املالية للجهات اخلريية عرب 261
يوسف الباحوثاألوقاف اخلريية

اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

أساس: نموذج تطبيقي لتنمية املوارد من خالل األفكار 262
حممد حييى مفرحاإلستثامرية مع حاالت وأفكار للجهات اخلريية

اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

أمهية كسب ثقة اجلهات املانحة يف تنمية املوارد يف 263
عبد اهلل الرباهيماجلهات اخلريية

اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

تنمية املوارد البرشية264

سمري املقرن
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

أمحد البوعيل
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

حبيب تركستايندور إدارة التسويق من املنظامت غري الربحية265
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية
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266
من مؤرشات ومقومات النجاح يف تنمية املوارد 

املالية للجهات اخلريية بجمعية حتفيظ القرآن الكريم 
بالطائف

فوزي عليوي اجلعيد
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

جتربة املجمع اخلريي من خالل مستوصف اإلحسان يف 267
عبد العزيز الشاويتنمية املوارد املوارد املالية بربيدة

اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

جتربة مرشوع الزواج يف تنمية املوارد من خالل اجلانب 268
عثامن رمضاناإلعالمي بجدة

اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

سعود الشاليلجتربة قافلة اخلري يف تنمية املوارد البرشية واملالية بالدمام269
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

فريح العقالءجتربة جممع املنصور الطبي اخلريي بجدة270
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

دور األوقاف يف تنمية املوارد املالية271

سليامن املاجد
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

حييى سيف صالح
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

دور العالقات العامة يف تنمية املوارد272

حممد الطحالوي
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

إبراهيم العمودي
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

حممد صالح املنجدتنمية موارد اجلمعيات اخلريية مسؤولية اجلميع273
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

سليامن عبد العزيز الراجحيجتربتي يف تنمية املوارد274
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

جتارب خاصة يف تنمية املوارد275

عبد العزيز كانو
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية

عايض القحطاين
اللقاء السنوي السابع للجهات 
اخلريية: تنمية املوارد املالية يف 

اجلهات اخلريية
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صالح عبد الرمحن احلصنيحمارضة عامة276
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

صالح الفوزاناجلمعيات اخلريية واستثامر أموال الزكاة277
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

متويل استثامرات اجلهات اخلريية من خالل الرشاكة مع 278
عبد اهلل املقرينالقطاع اخلاص لتفعيل أدائه للمسؤولية االجتامعية

اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

متويل االستثامرات الوقفية لبعض اجلامعات العاملية 279
عصام حسن كوثرواملحلية

اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

سامي تيسريمبادئ دراسات اجلدوى االقتصادية280
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

عصام حسن كوثرمبادئ دراسات اجلدوى االقتصادية281
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

سلامن الصغريمبادئ التحليل املايل للمشاريع282
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

إبراهيم الربيعةمبادئ االستثامرات اإلليكرتونية283
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

خالد الفالحجتربة أرامكوا السعودية يف االستثامر البرشي284
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

سامي السويلمأدوات مبتكرة ملعاجلة املخاطر285
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

راشد العليويالصيغ احلديثة إلستثامر أموال الوقف286
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

جتربة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة يف 287
عبد العزيز حنفياالستثامر وأثرها يف دعم أهدافها

اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

عبد العزيز الفوزانملاذا االستثامر ؟288
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية



141

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

عبد الرمحن الزاملجتارب يف االستثامر289
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

فرص استثامرية290

عبد الرمحن األطرم
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

يوسف الشبييل
اللقاء السنوي الثامن للجهات 
اخلريية: االستثامر واجلهات 

اخلريية

العالقة التكاملية املقرتحة بني وسائل اإلعالم 291
طالب يسلم بن حمفوظواجلمعيات اخلريية

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

توفيق أمحد القصرياجلمعيات اخلريية والشباب: حتصني وتأهيل292
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

خولة حممد األمني الشنقيطينحو تطبيق أفضل للخدمة االجتامعية293
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

عبد اهلل حسني القايضمرشوع التوجيه واإلنتاج األرسي294
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

295
مبادئ توجيهية عامة يف اإلرشاد األرسي واخلطوات 
العملية لتحقيق اإلفادة من اإلرشاد األرسي اهلاتفي 

لتصحيح بعض املفاهيم األرسية اخلاطئة
حييى إبراهيم اليحيى

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

اجلمعيات اخلريية والشباب حتصني وتأهيل: الندوة 296
إبراهيم محد القعيدالعاملية للشباب اإلسالمي نموذجًا

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

سند اليف الشامايناملجتمع والتكافل االجتامعي يف اإلسالم297
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية
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رعاية املسنني ودور اخلدمة االجتامعية يف املجتمع 298
حممد مسفر القرينالسعودي

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

299
اجلمعيات اخلريية والشباب حتصني وتأهيل: نموذج 
مقرتح لتأهيل زهرات املدينة املنورة برنامج مقرتح من 

مجعية طيبة النسائية اخلريية
بدرية صالح امليامن

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

عمر نصري الربكايتاجلمعيات اخلريية والشباب: حتصني وتأهيل300
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

أثر العالقة التكاملية بني مؤسسات املجتمع يف تفعيل 301
نورة عبد العزيز آل الشيخاخلدمة االجتامعية

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

عبد السالم عبد اهلل الشهرياإلرشاد واالستشارة: الكنز الذي فقدناه302
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

إشكالية االزدواجية يف العمل اخلريي والدور املأمول 303
حممد عامر مظاهريمن التنسيق: دراسة وصفية

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

الوقف ودوره يف اخلدمة االجتامعية يف املايض 304
حممد حمسن بارصةواسترشاف دوره مستقباًل

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

سعود الضحيانسياسة العمل االجتامعي يف املجتمع العريب305
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

أمحد تركستاينحمارضة عامة306
امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية
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سعيد مسفر القحطايناملفهوم الصحيح للرب )حمارضة(307

امللتقى السنوي الثاين للجهات 
اخلريية بمنطقة املدينة املنورة: 
نحو تطبيق أفضل للخدمة 
االجتامعية يف اجلهات اخلريية

تعظيم حرمات اإلسالمعبد الرمحن صالح املحمودتعظيم حرمات اهلل308

تعظيم حرمات اإلسالمعبد احلي يوسفمواجهة الرسالة اخلامتة بالرساالت املنسوخة309

تعظيم حرمات اإلسالممهام سعيداالستعامر احلديث: فهم طبيعة العداء وخلفياته310

املواجهات مع أهل الكتاب يف عرص الرسالة وعصور 311
تعظيم حرمات اإلسالمسليامن محد العودةالصحابة

تعظيم حرمات اإلسالمجعفر شيخ إدريسعنارص الرشك واالستكبار والفحش يف القيم الغربية312

تعظيم حرمات اإلسالمسامي حممد الداللكتاب هناية التاريخ وخاتم البرش: دراسة وحتليل313

تعظيم حرمات اإلسالمحممد يرسيالتطاول الغريب عىل الثوابت314

تعظيم حرمات اإلسالمعبد املحسن زبن املطرييالطعن يف القرآن الكريم315

316
احلمالت التنصريية يف العامل اإلسالمي: أهدافها 

وبراجمها خاصة العامل العريب: السودان ومرص والعراق 
واجلزائر نامذج

تعظيم حرمات اإلسالممهدي رزق اهلل أمحد

317
تقويم جتربة احلوار بني املسلمني والنصارى وضوابط 
ذلك يف ظل محالت التنصري والدعوة إىل احلوار 

والتقارب
تعظيم حرمات اإلسالمأمحد عبد الرمحن القايض

االسترشاق املعارص وأثره يف ظاهرة التطاول عىل 318
تعظيم حرمات اإلسالممازن مطبقايناإلسالم

تعظيم حرمات اإلسالمعبد الستار فتح اهلل سعيدرد التطاول عىل الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم319

تعظيم حرمات اإلسالمسعيد نارص الغامديتطاول املنافقني عىل الثوابت320

دور احلكومات واملؤسسات وتقويم جتربتها بعد 321
تعظيم حرمات اإلسالمرائد حليحلأزمات التطاول عىل الثوابت
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وجه اإلخفاقات يف املواقف القريبة لألمة يف تعظيمها 322
تعظيم حرمات اإلسالمالرشيف حاتم عارف العوينللحرمات

تقويم جتربة الشعوب اإلسالمية بعد أزمات التطاول 323
تعظيم حرمات اإلسالمعادل عيل الشديعىل الثوابت

تعظيم حرمات اإلسالمنارص سليامن العمردور العلامء واملثقفني يف إسرتاتيجية املواجهة324

تعظيم حرمات اإلسالمسلامن فهد العودةواجب األمة يف نرصة نبيها حممد صىل اهلل عليه وسلم325

تعظيم حرمات اإلسالمعبد الوهاب لطف الديلميدور احلركات اإلسالمية يف إسرتاتيجية املواجهة326

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف لبنى وجدي الطحالويحتديات تواجه املرأة اإلعالمية327
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف أمحد موسى الضبيبانمركز دراسات إعالمية328
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف ماجد جعفر الغامدياإلعالم القيمي329
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف حممد عبد اهلل اخلرعانعالقة املؤسسات اخلريية باملؤسسة اإلعالمية330
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف نورة خالد السعددور اإلعالميات يف خدمة العمل اخلريي331
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف نسيم عبد اهلل الكوردسبل دعم مرشوعات املرأة اإلعالمية332
دعم العمل اخلريي

مشاريع تنهض باملرأة اإلعالمية السعودية333

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف صالح عيل األمحر
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف نرسين السيد عبد القادر الرديني
دعم العمل اخلريي

الرشاكة بني املؤسسات اخلريية واملشاريع اإلعالمية334
ورشة عمل: دور اإلعالمية يف عبد اهلل عثامن اخلرايش

دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف أروى حممد خري الغالييني
دعم العمل اخلريي

ورشة عمل: دور اإلعالمية يف عبد العزيز حممد اخلرضصناعة اإلعالمية يف ضوء قيم املجتمع335
دعم العمل اخلريي
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ورشة عمل: دور اإلعالمية يف حممد مصطفى السيدتصور إلنتاج إعالم نسائي336
دعم العمل اخلريي

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيعبد الرمحن السميطأيادينا يف افريقيا337

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيحاسم العيناينمنارات اخلري338

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيعبد املحسن اخلرايفتاريخ العطاء339

العمل اخلريي اإلنساين الكويتينارص العامراالجراءات احلكومية340

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيدعيج الشمريالتحديات الداخلية341

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيمبارك املطوعالتحديات اخلارجية342

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيعبد الرمحن اجلميعانواقع العمل اخلريي343

العمل اخلريي اإلنساين الكويتينوري البشرينظرة مستقبلبة344

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيغانم النجارالتحوالت الدولية وأثرها يف العمل اخلريي345

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيتركي الشمريإدارة خماطر االستثامر يف القطاع اخلريي346

العمل اخلريي اإلنساين الكويتيعبد املحسن القحطاينأساليب القيادة يف العمل اخلريي347

استقطاب وإدارة املتطوعني للعمل يف املؤسسات 348
العمل اخلريي اإلنساين الكويتيجاسم الفهاداخلريية

عيسى العنزيالتقنيني وأمهيته للعمل اخلريي349
العمل اخلريي اإلنساين الكويتيسامي اهلذال

ورشة عمل : » املجتمع املدين أسعد صالح الشمالناملجتمع املدين والتنمية350
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين بندر حممد محزة احلجاراملجتمع املدين والتنمية351
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين جعفر حممد الشايباملجتمع املدين والتنمية352
والتنمية »



146

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

ورشة عمل : » املجتمع املدين خالد إبراهيم العواداملجتمع املدين والتنمية353
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين صالح حممد اخلثالناملجتمع املدين والتنمية354
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين ضيف اهلل سليم البلوياملجتمع املدين والتنمية355
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين عبد الكريم محود الدخيلاملجتمع املدين والتنمية356
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين عبد اهلل حسني مبارك اخلليفةاملجتمع املدين والتنمية357
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين عبد اهلل عبد الرمحن اجلحالناملجتمع املدين والتنمية358
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين عبد اهلل حممد نارص الرشيداناملجتمع املدين والتنمية359
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين مشاري عبد الرمحن النعيماملجتمع املدين والتنمية360
والتنمية »

ورشة عمل : » املجتمع املدين منصور عبد اهلل املنصوراملجتمع املدين والتنمية361
والتنمية »

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 362
حممد عبد اهلل السلومياإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 363
أمحد سيف الدين تركستايناإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 364
عبد اهلل فهد اللحيداناإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 365
عقيل عبد العزيز العقيلاإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 366
سعود خمتار اهلاشمياإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب
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النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 367
ضيف اهلل سليم البلوياإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 368
خالد عبد الرمحن العجيمياإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 369
عدنان حممد الوزاناإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 370
توفيق عبد العزيز السديرياإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 371
صالح إبراهيم بابعرياإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 372
صالح حسني العايداإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 373
عبد اهلل إبراهيم العسكراإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 374
حممد عبد الرمحن املقيطيباإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 375
عيل حممد الغيثاإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 376
حممد محيدان العوييضاإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 377
خالد إبراهيم العيلاإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب
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النشاط اخلريي السعودي يف ضوء احلملة الدولية عىل 378
مجيل حممود مرداداإلرهاب

ورشة عمل: النشاط اخلريي 
السعودي يف ضوء احلملة 
الدولية عىل اإلرهاب

دور األجفند  يف دعم اجلمعيات األهلية العاملة يف 379
-جمال التنمية البرشية املستدامة

دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

أماين قنديلبناء ثقافة للتطوع واسرتاتيجية عربية للعمل التطوعي380
دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

دور املنظامت األهلية يف لبنان يف جمال الصحة واإلغاثة 381
كامل مهناالصحية

دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

دور املنظامت األهلية العربية يف متكني املراة )حالة 382
نعيمة فيشوشاجلزائر(

دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

هبيجة الديلميدور املنظامت األهلية البحرينية يف متكني املرأة383
دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

-املنظامت األهلية ودورها يف السالم يف السودان384
دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتحقيق إعالن األلفية 385
مصطفي املصموديللتنمية بالتعاون مع منظامت املجتمع املدين

دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

مدحية حممد السفطيدور املنظامت اهللية العربية يف التعليم غري النظامي386
دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

عاطف حسن شوارشةالتعليم اجلامعي املفتوح وتعليم الكبار387
دور املنظامت األهلية العربية يف 
حتقيق اهلداف التنموية لأللفية 

يف الدول العربية

مستقبل جملس التعاون كتكتل إقليمي يف مواجهة 388
حممد السعيد إدريسالعوملة

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة
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مستقبل جملس التعاون كتكتل إقليمي يف مواجهة 389
العوملة

عبد العزيز الرصعاوي

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

عبد اهلل غلوم الصالح

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

مؤسسات املجتمع املدين يف دول جملس التعاون 390
حممد عبد اهلل احلامدوحتديات العوملة راهنًا ومستقباًل

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

العمل االجتامعي التطوعي اخلليجي ومجعياته يف ميزان 391
حممود عيل حافظالتقويم

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

العمل االجتامعي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: 392
حممد عبد الفتاحالواقع واملستقبل

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

العمل االجتامعي يف دول اخلليج العربية: الواقع وآفاق 393
حييى احلداداملستقبل

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

توم هانسونمسؤوليات العمل االجتامعي يف عامل متغري394

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

أمان قحيفالعوملة والدولة: الدولة العربية واإلسالمية نموذجًا395

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة
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املجتمع املدين والفعل العوملي: من أجل استعامل أنجح 396
عبد الوهاب حفيظملفهوم اإلدارة اجليدة يف العمل االجتامعي

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

فهد النارصالعمل االجتامعي ومسؤولياته املستجدة يف عامل متغري397

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

التنمية البرشية والرتكية السكانية يف دول جملس 398
سليامن موسى اجلاسمالتعاون

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

معن خليل العمرالشباب اخلليجي والتعامل مع املعلوماتية399

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

الشباب والتعامل مع املعلوماتية وحتدياهتا االجتامعية 400
رابح بودبابةوالثقافية

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

اجتاهات الرأي العام واخلطاب السيايس يف نطاق 401
عبد العزيز أبلالعوملة

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

رسالن رشف الدينالعوملة والدولة واألمن االجتامعي402

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة

املجتمع املدين واملجتمع السيايس يف ظل العوملة: 403
صالح الدين فرجتكامل أم تناقض؟

امللتقى االجتامعي السادس 
جلمعيات وروابط االجتامعيني 
يف دول جملس التعاون: األدوار 
املستجدة للعمل االجتامعي يف 

ظل العوملة
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مقومات ومعوقات مشاركة املرأة يف مؤسسات خدمة 404
أروى الغاليينياملجتمع

امللتقى النسائي األول: 
دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

كيفية إعداد املرأة وتأهليها لقيادة مؤسسات خدمة 405
فاطمة السلمياملجتمع

امللتقى النسائي األول: 
دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

آليات مقرتحة لتطوير عمل املرأة وتفعيله يف مؤسسات 406
نور احلساويخدمة املجتمع

امللتقى النسائي األول: 
دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

الرؤية املستقبلية ملؤسسات خدمة املجتمع النسائية يف 407
نورة العدوانظل التحديات الثقافية واالجتامعية

امللتقى النسائي األول: 
دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

نورة الرشيدواقع مؤسسات خدمة املجتمع النسائية408
امللتقى النسائي األول: 

دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

دور مؤسسات خدمة املجتمع النسائية يف حتقيق التنمية 409
اجلازي الشبيكيالشاملة

امللتقى النسائي األول: 
دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

اجلوهرة الوائيلجتربة مجعية امللك عبد العزيز اخلريية النسائية410
امللتقى النسائي األول: 

دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

لينا عبد الرحيم قايضالتجربة الرقمية: موقع هلا أون الين411
امللتقى النسائي األول: 

دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

هبيجة غزيجتربة اهليئة العاملية للمرأة واألرسة412
امللتقى النسائي األول: 

دور املرأة السعودية يف بناء 
مؤسسات املجتمع املدين

413
الضوابط واملعايري األخالقية التي حتكم عمل مجعيات 
رعاية املعاقني يف دول جملس التعاون اخلليجي: مرشوع 

للدستور األخالقي.
حممد بن سليامن البندري 

 عدنان القوم

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

رياضة املعاقني بدول جملس التعاون: الواقع 414
سلامن منصور درباسوالتطلعات.

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح
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اجلمعيات األهلية اخلليجية حممود إبراهيم الظاعنالعمل االجتامعي: الواقع والتطلعات املستقبلية.415
لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

416
توحيد توجهات ومفاهيم العمل العريب اخلليجي 
املشرتك يف جمال اإلعاقة: الدليل املوحد ملصطلحات 

اإلعاقة نموذجًا.
حممود عيل حافظ

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

دور برامج تعديل السلوك ضمن خدمات الرتبية 417
اجلمعيات األهلية اخلليجية حياة مؤيد املؤيداخلاصة

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

أنواع اخلدمات املختلفة التي تقدمها اجلمعيات األهلية 418
اجلمعيات األهلية اخلليجية أمل جورج النحاسالعاملة يف جمال رعاية املعاقني

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

الشبكة العربية للمنظامت األهلية يف دعم الشبكة 419
اجلمعيات األهلية اخلليجية نولة درويشاخلليجية

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

سلطان بن سيف بن حممد ورقة عمل من مجعية أولياء املعاقني باإلمارات420
الشحي

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

اجلمعيات األهلية اخلليجية آمنة راشد سلطانمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية421
لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

التعاون بني األجهزة احلكومية واألهلية لرعاية ذوي 422
اجلمعيات األهلية اخلليجية أمحد جاسم مجالاالعتالل السمعي

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

423
الدور املتوقع للمؤسسات األهلية واحلكومية لرعاية 
األفراد املعاقني بدول جملس التعاون اخلليجي يف ضوء 

تنفيذ سياسة الدمج
خالد إسامعيل العلوي

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

روضات وحضانات ذوي االحتياجات اخلاصة بدولة 424
غازي عبدالعزيز عاشريالبحرين: بني مرحلة التأسيس والطموح

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

اجلمعيات األهلية اخلليجية حييى فايز احلدادالقطاع األهيل ورعاية املعاقني يف البحرين425
لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

426
العوامل املسببة العتالل السمع احلس العصبي لدى 
األطفال يف البحرين: دراسات حاالت مدى عرش 

سنوات
أمحد جاسم مجال

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

تدريس احلاسوب للمعهد السعودي البحريني 427
اجلمعيات األهلية اخلليجية عبدالواحد حممد اخلياطللمكفوفني

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

دور اجلمعيات األهلية التطوعية يف رعاية ذوي 428
االحتياجات اخلاصة باململكة العربية السعودية

زيد بن حممد البتال
 وائل بن حممد مسعود

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

أنواع اخلدمات املختلفة التي تقدمها اجلمعيات األهلية 429
خمتار بن حممد الرواحيالعاملة يف جمال اإلعاقة

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح
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مراكز الوفاء االجتامعي التطوعي: التأهيل املجتمعي 430
اجلمعيات األهلية اخلليجية سالم بن سامل الرصيريبسلطنة عامن

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

التعاون والتنسيق بني املنظامت األهلية واملؤسسات 431
مريم عيسى الشرياوياحلكومية بدولة قطر: جتربة من الواقع

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع 

والطموح

اجلمعية القطرية لرعاية وتأهيل املعوقني ما بني الواقع 432
اجلمعيات األهلية اخلليجية أسامء عبداهلل حممد العطيةوالطموح

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

واقع خدمات الرعاية التأهيلية الشاملة لذوي 433
اجلمعيات األهلية اخلليجية فايزة أمحد درويشاالحتياجات اخلاصة بدولة قطر وآفاقه املستقبلية

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

املعوقات والصعوبات التي تواجه اجلمعيات األهلية 434
اجلمعيات األهلية اخلليجية منرية عبدالوهاب القطاميللمعوقني

لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

سمرية السعد برامج التوحد: الواقع والطموح: جتربة كويتية435
 رجاء التويتان

اجلمعيات األهلية اخلليجية 
لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

اجلمعيات األهلية اخلليجية فاطمة راشد العقروقةمركز تقويم وتعليم الطفل: الواقع والطموح436
لرعاية املعاقني: الواقع والطموح

َتقبُّل االختالف بني األفراد حممد املناعيأسباب اإلعاقة الذهنية وطرق الوقاية منها437
سلوك حضاري راٍق

األسباب املختلفة لإلصابة باإلعاقة العقلية من وجهة 438
َتقبُّل االختالف بني األفراد حممد زهرينظر طبية

سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد صديقة العوياجلانب الطبي لإلعاقة العقلية439
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد رعد اخلياطاجلوانب النفسية للتخلف العقيل440
سلوك حضاري راٍق

الطرق التداخلية يف عالج التشنج احلركي اإلعاقي عند 441
املتخلفني عقليًا

عبدالكريم مسدي
سورين باجياغ

َتقبُّل االختالف بني األفراد 
سلوك حضاري راٍق

كيفية نقل اخلرب لوالدي الطفل املعاق بإعاقة تأثريها 442
عىل الوالدين

عبداهلل بن حممد الصبي 
عيل مهدي

َتقبُّل االختالف بني األفراد 
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد عبدالقوي الزبيديالشدة االنفعالية يف مقاييس االجتاهات نحو املعاقني443
سلوك حضاري راٍق

التقييم النفيس والرتبوي لألشخاص ذوي اإلعاقة 444
َتقبُّل االختالف بني األفراد مجيل الصامديالعقلية

سلوك حضاري راٍق

االجتاهات احلديثة يف التقييم النفيس والرتبوي 445
َتقبُّل االختالف بني األفراد شاكر قنديللألشخاص املعاقني عقليًا

سلوك حضاري راٍق
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446
منحنى القياس ذو األبعاد املتعددة يف جمال تشخيص 
وتصنيف ودعم األطفال ذوي التخلف العقيل 

)دراسة(
َتقبُّل االختالف بني األفراد عبداهلل الوابيل

سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد فاطمة سميعأساليب تعليم األطفال الذين لدهيم متالزمة داون447
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد إبراهيم القريويتالدمج الرتبوي لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة448
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد صالح عمريةالدمج الرتبوي للمعاقني عقليًا بني التأييد واملعارضة449
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد فايزة جابرالدمج الرتبوي للمعاقني عقليًا بني التأييد واملعارضة450
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد موزة اخليالاجلانب امليداين للدمج الرتبوي للمعاقني عقليًا451
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد سعود امللقالعمل التطوعي ورعاية األشخاص املعاقني452
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد محيد القطاميالعمل التطوعي ورعاية األشخاص املعاقني453
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد خدجية يكربالعمل التطوعي ورعاية األشخاص املعاقني454
سلوك حضاري راٍق

خليل الدبيس العمل التطوعي ورعاية األشخاص املعاقني455
يوسف رشاب

َتقبُّل االختالف بني األفراد 
سلوك حضاري راٍق

اسرتاتيجية تطوير مؤسسات رعاية املعاقني يف دولة 456
َتقبُّل االختالف بني األفراد عوض الدياريباإلمارات

سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد موسى رشف الديندور أولياء األمور يف دعم خدمات املعاقني457
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد آمنة راشدمجعية أولياء أمور املعاقني458
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد إيفيلني شاكردور أولياء األمور يف دعم خدمات املعاقني )شهادة(459
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد منى عبدالكريمدور أولياء األمور يف دعم خدمات املعاقني )جتربة(460
سلوك حضاري راٍق

َتقبُّل االختالف بني األفراد سمرية ساملدور أولياء األمور يف دعم خدمات املعاقني )شهادة(461
سلوك حضاري راٍق



155

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

َتقبُّل االختالف بني األفراد عبداحلق محيشرعاية املعاقني يف اإلسالم462
سلوك حضاري راٍق

مدى تفاعل واندماج ذوي اإلعاقة السمعية يف األرسة 463
إبراهيم أمني إبراهيم القريويتاإلماراتية

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

غريسة حسن عيلجتربة أم464
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

االحرتاق النفيس للعاملني مع األشخاص ذوي 465
منى عبدالكريم اليافعياالحتياجات اخلاصة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

توعية أرس ذوي االحتياجات اخلاصة وأثرها يف بناء 466
حسني حيدر احلليبيالشخصية واسترشاف املستقبل

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

أثر وجود طفل لديه إعاقة عقلية أو اضطراب التوحد 467
أمحد مال اهلل األنصاريعىل األخوة واألخوات: دراسة مقارنة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

جتارب مملكة البحرين يف رعاية ذوي االحتياجات 468
فاطمة محيد العريضاخلاصة وأرسهم

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

منرية عيسى بن هنديجتربة تأسيس روضة احلراك469
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

إعداد الكوادر الوطنية يف ميدان الرتبية اخلاصة  جتربة 470
إبراهيم بن نارص الثابتجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

أرسة الشخص ذوي االحتياجات اخلاصة: الضغوط 471
خالد حممد احلبيشواألساليب واالحتياجات والتدخل املبكر

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة
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التقدم التكنولوجي للمعينات السمعية أدى إىل زوال 472
اخلجل عند لبسها للفتيات

عبدالرمحن بن عبدالعزيز 
الغضية

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

دور مجعية النهضة النسائية اخلريية يف تعليم وتدريب 473
فاطمة ملكوتأهيل األشخاص ذوي متالزمة داون

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

ردود الفعل لدى والدي الطفل ذوي االحتياجات 474
عبداهلل بن حممد الصبياخلاصة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

حممد حممد عودةإعداد وتدريب الكوادر الوطنية املتخصصة475
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

476
االحتياجات والضغوط األرسية الناجتة عن وجود 
الفرد من ذوي االحتياجات اخلاصة واسرتاتيجيات 

التعامل معها
حممد بن عبداهلل امللحم

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

الدمج الشامل للتالميذ ذوي اإلعاقة الشديدة:477
بندر نارص العتيبي)ماهيته- مناهجه- فعاليته

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

عبدالرمحن الفكي حممدالعاملون يف مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة478
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

حممد عيد العريميقراءة يف سرية الذات واملكان479
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

480
التجارب امليدانية اخلليجية للمؤسسات األهلية 

واحلكومية يف تقديم اخلدمات والربامج ألرس ذوي 
االحتياجات اخلاصة

خمتار بن حممد الرواحي 
حممد عيد العريمي

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

آلية العالقة بني األرسة واالختصاصيني يف جمال ذوي 481
حسام أمحد حممد أبوسيفاالحتياجات اخلاصة بحث يف أشكال التفاعل

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة



157

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

حممد حممود محدي أمحدبرامج إعداد معلم الصم بني احلارض واملستقبل482
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

تأثري اإلعاقة السمعية عىل عمليات التنشئة والعالقة 483
حممد عبداهلل السليطيبني األرسة والطفل املعوق سمعيًا

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

عفراء الكعبيجتربة شخصية صامء ولكن مل تتوقف عندها احلياة484
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

دور العالج الطبيعي يف تأهيل وتدريب أرسة الطفل 485
فاطمة املالاملصاب

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

عبري فايز جفالدور األرسة يف برامج التدخل املبكر486
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

عبدالعزيز عبدالرمحن كامل أنور أزمة القياس النفيس يف جمال تشخيص الفئات اخلاصة487
رياض عبدالرحيم

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

جتربة مركز الشفلح يف تقديم اخلدمات لذوي 488
سمرية القاسمياالحتياجات اخلاصة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

برنامج تدريبي ألرس ذوي االحتياجات اخلاصة يف 489
شهاب عبدالعظيم رشاقينشأة اللغة عند الطفل

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

دراسة حاالت خليجية واقعية أحد أفرادها من ذوي 490
عائشة خالد بن عبداهلل العطيةاالحتياجات اخلاصة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

آمال إدريس أمحداألستاذ الرسي يف التأهيل اللغوي491
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة
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492
دور األرسة يف خدمات التدخل املبكر: تدريب 

وتثقيف أرسة الطفل األصم يف مرحلة املهد وسنوات 
ما قبل املدرسة

صالح الدين مريس
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

سمري حممد سمرينالصم يف الوطن العريب: حقوقهم وحاجاهتم وواقعهم493
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

494
االحتياجات والضغوط اخلاصة بالعاملني يف 

مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة: اإلعاقة السمعية 
ومدرسة الرتبية السمعية بنني وبنات

أمل عيسى شاهني املناعي
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

دور األرسة يف خدمات التدخل املبكر لذوي 495
محدة السليطياالحتياجات اخلاصة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

مقدمة يف إعداد وتأهيل مريب ذوي االحتياجات 496
حممد توفيق الساحيياخلاصة من وحي املامرسة: يف صميم التجربة التونسية

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

مريم نارص عمر الدفعأرسة الشخص ذي االحتياجات اخلاصة497
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

وليد مهدي عبدالفتاح موسىالتدخل املبكر وعالج عيوب النطق والكالم498
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

خالدة الغنامطفيل املعاق قدومك اسعدين499
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

صديقة عيل العويضإعداد وتدريب الكوادر الوطنية املتخصصة500
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

حممد يوسف القطاميعرس القراءة : دسلكسيا501
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة
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عواطف العنزيشجرة الطموح تسقيها اإلادة502
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

ماري سامي نجيبكيف نصنع األرسة كرشيك503
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

منسق عام مرشوع دمج األطفال ذوي االحتياجات 504
مركز سيتي كاريتاساخلاصة باملدارس العادية

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

اسرتاتيجية األرسة العربية يف التعامل مع ذوي 505
عيل حسن أمحد حممداالحتياجات اخلاصة

األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

سهري عبداحلفيظ عمرأرسة الطفل املعوق سمعيًا : الضغوط واالحتياجات506
األرس واملؤسسات: جناحان 
لتكامل اخلدمات الفعالة 

لألشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة

507 Preimplantation Genetic Diagnosis for
the prevent of genetic DiseasesAli Helani ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

508 The Learning style of students with
autistic spectrum DisordersLeslie Broun ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

509 Visual Strategies for Teaching
Students with ASD to ReadLeslie Broun ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

510
 Communicating partners: programs

 for building social and communicative
 relationships with children with
speech and language disabilities

 James
MacDonald

ذوي االحتياجات اخلاصة : من 
التشخيص إىل التوظيف

511Learning DisabilitiesKay McCorkell ذوي االحتياجات اخلاصة : من
التشخيص إىل التوظيف
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512Positive Behavior SupportKevin N.Cole ذوي االحتياجات اخلاصة : من
التشخيص إىل التوظيف

513 Teaching Students with Physical
DisabilitiesMarianne Fenner ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

514 Teaching Math: One, Two, Three,
!STARTPatricia Oelwein ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

515 Teaching Reading to children with
special NeedsPatricia Oelwein ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

516 Teaching Reading: Getting started and
)keeping it going )workshopPatricia Oelwein ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

517Early InteventionPatricia Oelwein ذوي االحتياجات اخلاصة : من
التشخيص إىل التوظيف

518 Community Based Vocational
TrainingPatricia Oelwein ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

519 Birth Defect for the Kingdom of Saudi
ArabiaNadia Sakati ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

520 Infant Behaviore: A Communication
SystemRodd Hedlund ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

521 The Developing Brain: A Work in
progressRodd Hedlund ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف
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522Theoretical IntroductionRodd Hedlund ذوي االحتياجات اخلاصة : من
التشخيص إىل التوظيف

523 The Role of speech-Language
pathologists in the ClassroomCynthia Branson ذوي االحتياجات اخلاصة : من

التشخيص إىل التوظيف

تكافؤ الفرصحصة آل ثاينحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة524

آخر مستجدات بشأن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 525
تكافؤ الفرصمايكل فوكساألشخاص ذوي اإلعاقة

تكافؤ الفرصبدرية العويضاإلطار القانوين حلقوق املعاقني بدولة الكويت526

تكافؤ الفرصصديقة العويضزواج األشخاص ذوي اإلعاقة527

تكافؤ الفرصغلوم العطارخدمة املعاقني : من أين نبدأ؟528

تكافؤ الفرصروث باسكراخلطوات األوىل يف التعليم : وضع األسس529

تكافؤ الفرصسريي وورمنايسحق األشخاص ذو اإلعاقة يف التعلم530

تكافؤ الفرصجوديث هولنوجيرتوحيد التسميات واملصطلحات يف جمال اإلعاقة531

تكافؤ الفرصعبداهلل جناحياملصطلحات يف جمال اإلعاقة532

تكافؤ الفرصماركو يوكيننتطوير الربامج التعليمية لألشخاص الصم533

تاريخ وواقع والتصورات املستقبلية لتعليم املعاقني 534
تكافؤ الفرصبدر الدوخيسمعيًا

تكافؤ الفرصهدى فتحيتطوير الربامج التعليمية لألشخاص الصم535

مرشوع إعداد منهج دراسات يف اإلعاقة السمعية يف 536
تكافؤ الفرصيوسف الرتكياململكة العربية السعودية
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تكافؤ الفرصجيم مودريكتوظيف الفنون يف التعليم537

التعليم بالفن: الوسائل الفنية والتفعيل الوجداين 538
تكافؤ الفرصريم معوضلعملية التعلم

تكافؤ الفرصآمنة ذيابتوظيف الفنون يف التعليم539

تطوير تطبيقات احلاسب اآليل لدعم برنامج ماكتون 540
تكافؤ الفرصنورة الغريرباللغة العربية

تكافؤ الفرصعيل كاظمالبيئة الصفية من الناحيتني النفسية واالجتامعية541

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم أنور بن حممد الرواساالتصال وحق املعوقني يف حرية التعبري542
املساواة

إعادة التأهيل املجتمعي نحو ذوي االحتياجات 543
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم خالد حممود هيبةاخلاصة: رؤية معامرية حرضية يف سياق التفعيل

املساواة

تيسري وصول الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 544
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم عبدالنارص أنيس رمضانومتكينهم من املعلومات يف البيئة التعليمية األرسية

املساواة

االشرتاطات اخلاصة بخدمات املعاقني عند تصميم 545
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم خالد بن مخيس بن عيل اهلاشمياملباين واملرافق العامة

املساواة

وصول الصم يف العامل العريب للتعليم العايل: الواقع 546
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم طارق بن صالح الريسوالتحديات

املساواة

547
برنامج مقرتح لتنمية املهارات احلياتية لدى التالميذ 
املعوقني عقليًا باملرحلة االبتدائية قائم عىل التكامل بني 

األرسة واملدرسة
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم فاطمة حممد عبدالوهاب

املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم هنية مريزاالوصول إىل التعليم548
املساواة

فرص وصول األشخاص املعوقني إىل التعليم يف 549
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم فاطمة عيل سجواينخمتلف مراحله

املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم زهري بن احلبيبمدرسة للجميع ولكل فيها حق550
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم عايد سبع السلطاينتشغيل املعوقني ومتطلبات التشغيل )ورشة عمل(551
املساواة

لغة اإلشارة وحق الصم يف التعبري وتيسري وصوهلم إىل 552
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم وحده حممد إبراهيماملعلومات وعمل االتصاالت )ورشة عمل(

املساواة
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احلاسوب كأداه لتقدير الذكاء لدى عينة من املعاقني 553
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم عبالرحيم بخيت عبدالرمحنسمعيًا

املساواة

اخلصائص السيكولوجية لألطفال ذوي االحتياجات 554
اخلاصة

عيل مهدي كاظم
 عيل الزاميل

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم 
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم مريفت طاشكندياملشاركة الفعالة للمرأة املعوقة555
املساواة

اجتاهات موظفي القطاعني احلكومي واخلاص يف إمارة 556
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم روحي مروح عبداتالشارقة نحو توظيف ذوي االحتياجات اخلاصة

املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم سالم بن سامل الرصيديمشاركة األشخاص املعوقني يف منظامت املحتمع املدين557
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم مريم الشرياويالوصول إىل منظامت املجتمع املدين558
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم أمحد العجميالوصول إىل منظامت املجتمع املدين559
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم أسامء عبداهلل العطيةاملشاركة الفعالة للمرأة املعوقة560
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم مؤيد عبداهلادي محيديأثر إعاقة األم احلركية عىل اإلعاقة بينها وبني أطفاهلا561
املساواة

اجلوهرة بنت عبدالعزيز املشاركة الفعالة للمرأة املعوقة يف خمتلف جماالت احلياة562
التميمي

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم 
املساواة

األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واستخدام 563
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم جاسم بن حممد اهلاجرياالنرتنت

املساواة

مهارات التواصل وتعليم الكالم لذوي اإلعاقة 564
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم صالح الدين مريسالسمعية والنطقية

املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم بدرية مال اهللجتربة تكافؤ الفرص: مطلب التأهيل املجتمعي565
املساواة

نحو مشاركة فاعلة عىل قدم فاطمة عبداملجيد الكاظميمبدأ تعليم دون عقاب واملشاركة مكافأة566
املساواة

نادي احلاسب اآليل للمكفوفني بالرياض: األهداف 567
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم عبدالرمحن عبدالعزيز الفليجواخلدمات

املساواة

آلية العمل بربامج دمج املعوقني برصيًا يف التعليم العام 568
نحو مشاركة فاعلة عىل قدم أنور بن حسني النصارباململكة العربية السعودية

املساواة
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اإلعالم واإلعاقة: عالقة جاسم حمسن املحاريجتربتي مع صحافة اإلعاقة يف مملكة البحرين569
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

دور اإلعالم يف دعم مفهوم إرجونوميكا تربية ذوي 570
اإلعالم واإلعاقة: عالقة إبراهيم عباس الزهريياالحتياجات اخلاصة

تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة: عالقة إبراهيم عبداهلل ساملأين من يسمعونا ؟571
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

572
اجتاهات طالبات الثانوية العامة يف فاعلية التلفاز 

بمعاجلة قضايا ومشكالت املعاقني عقليا يف مدينة اخلرب 
باململكة العربية السعودية

اإلعالم واإلعاقة: عالقة سمر عبدالعزيز محد القصيبي
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة: عالقة محدي الكنييساإلعالم العريب وقضية اإلعاقة573
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة: عالقة عبدالعزيز بن عيل املقويشدور اإلعالم يف خدمة قضايا اإلعاقة574
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة : حمددات العالقة وأساليب 575
اإلعالم واإلعاقة: عالقة عبدالنارص فتاح اهللالتصحيح

تفاعلية ومسؤولية متبادلة

576
احتياجات املعاقني اإلعالمية ومدى إشباع وسائل 
اإلعالم هلا دراسة ميدانية كل عينة من املعاقني يف 

اململكة العربية السعودية
محود بن أمحد اخلميس 

عبداحلافظ بن عواجي صلوي
اإلعالم واإلعاقة: عالقة 
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

استعراض وتقييم واقع وسائل اإلعالم ودورها يف 577
خدمة قضايا األشخاص املعاقني

خالد القحيص
  طارق الريس

اإلعالم واإلعاقة: عالقة 
تفاعلية ومسؤولية متبادلة
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578
اجتاهات اإلعالميني السعوديني نحو ذوي 

االحتياجات اخلاصة دراسة مسحية عن الصورة 
واالهتاممات يف وسائل اإلعالم السعودية

عيل بن شويل القرين
 حممد مراح

سحر اخلرشمي
اإلعالم واإلعاقة: عالقة 
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة: عالقة سمري حممد سمريننرشة الصم بقناة اجلزيرة: رسالة ومضمون579
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم وأرس األشخاص ذوي الفقد السمعي : جتربة 580
أم الرجال اإلعالمية وقضايا اإلعاقة

سهري عمر )أم الرجال(  
عيل حنفي

اإلعالم واإلعاقة: عالقة 
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

581
مدى تعرض ذوي االحتياجات اخلاصة لوسائل 

اإلعالم يف دولة اإلمارات دراسة ميدانية: عىل الصم 
والكم

اإلعالم واإلعاقة: عالقة فوزية عبداهلل آل عيل
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم القادم لإلعاقة:582
اإلعالم واإلعاقة: عالقة مبارك بن حممد الفاضل الصحافة االلكرتونية أنموذجًا

تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة: عالقة حنان الريسجملة خالد583
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعالم واإلعاقة: عالقة حممد عبدالرمحن السيدصحافة املعاقني يف دول اخلليج العربية584
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

دور اإلعالم اإلمارايت يف دعم ذوي القدرات اخلاصة585
مريم الزيودي
مريم األشقر 
نعامت علوان

اإلعالم واإلعاقة: عالقة 
تفاعلية ومسؤولية متبادلة

اإلعاقة واخلدمات عبداهلل حممد الصبيعيادة متالزمة داون وخربة عرش سنوات586
ذات العالقة

اإلعاقة واخلدمات أزهر عثامن الرواسدور طبيب تأهيل األطفال يف خدمات التدخل املبكر587
ذات العالقة
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اإلعاقة واخلدمات روحي عبداتعنارص التقييم النفيس الرتبوي يف الرتبية اخلاصة588
ذات العالقة

تطبيق اختبار املصوغات املتتابعة امللونة عىل األطفال 589
اإلعاقة واخلدمات عيل مهدي كاظمالصم وذوي اإلعاقة العقلية يف سلطنة عامن

ذات العالقة

األنشطة الالصفية وعالقاهتا ببعض االضطرابات 590
اإلعاقة واخلدمات عبدالصبور منصور حممدالنفسية لدى التالميذ املعاقني عقليًا يف مدارس الدمج

ذات العالقة

اإلعاقة واخلدمات فاطمة سجوايناإلرشاد املدريس591
ذات العالقة

592
خدمات اإلرشاد النفيس ضمن برنامج الدمج 

األكاديمي بدولة قطر ) عرض حالة ( دراسة طولية 
تتبعيه بدولة قطر مارس 2008

اإلعاقة واخلدمات أمينة اهليل
ذات العالقة

فعالية العالج باملوسيقى لألطفال التوحدين يف حتسني 593
مستوى نموهم اللغوي

عادل عبداهلل حممد
إهياب عاطف عزت

اإلعاقة واخلدمات 
ذات العالقة

العالج النفيس التخاطبي لصور التعلثم لدى ذوي 594
صعوبات التعلم

حممد حممود النحاس 
سليامن رجب سيد أمحد

اإلعاقة واخلدمات 
ذات العالقة

595
االضطرابات اللغوية وعالقتها بصعوبات التعلم 
عند األطفال : بحث مقدم من مركز املهارات لتنمية 

القدرات الذهنية والعالج النقيس الرتبوي
اإلعاقة واخلدمات رشيف أمني عزام

ذات العالقة

املنهج االجتامعي تعليم السلوك االجتامعي لذوي 596
اإلعاقة واخلدمات صالح يونس عبدالسالماإلعاقات الذهنية املتوسطة والتوحد

ذات العالقة

تقييم خدمات الدعم املساندة للطالب يف ذوي 597
اإلعاقة واخلدمات سحر أمحد اخلرشمياالحتياجات اخلاصة

ذات العالقة

تعزيز االنتامء للجامعة وعالقته بزيادة قدرة ذوي 598
اإلعاقة واخلدمات حممد رفعت قاسماالحتياجات اخلاصة عىل حتدي اإلعاقة

ذات العالقة

سياسة  رعاية املعاقني جسديًا وحسيًا من منظور احلياة 599
اإلعاقة واخلدمات بدر الدين كاملاملستقبلية

ذات العالقة

التدخل النفس حركي مع األطفال املصابني بالشلل 600
اإلعاقة واخلدمات خالد عبداحلميد عثامنالدماغي

ذات العالقة

العالج الطبيعي املكثف لألطفال املصابني بتأخر النمو 601
يف السعودية

عبري املطيلق - ندى البواردي 
 سامية قباين - هناء السبيل

اإلعاقة واخلدمات 
ذات العالقة

602
فاعلية برامج وخدمات العالج الطبيعي يف تنمية 

القدرات احلركية الكبرية لدى األطفال ذوى القدرات 
احلركية اخلاصة

اإلعاقة واخلدمات حممد فوزي يوسف
ذات العالقة
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603 Amela Trebinjae -senior
physiothrrapist- اإلعاقة واخلدمات

ذات العالقة

االجتاهات احلديثه: يف التغذية العالجية لألشخاص 604
اإلعاقة واخلدمات إبراهيم سعيد ساملذوي العالقة

ذات العالقة

605
تأثري استخدام طريقة حتفيز اليد املصابة لدى األطفال 
املصابني بالشلل الدماغي باالعتامد عىل رشاكة األهل 

بالعالج
صالح العريبي
نجاح داود

اإلعاقة واخلدمات 
ذات العالقة

اإلعاقة واخلدمات هالة نارصمهارات التعرف وفن احلركة606
ذات العالقة

األساليب احلديثة يف تقييم وتقديم اخلدمات ذات 607
اإلعاقة واخلدمات معصومة حممد تقي تدينالعالقة بخدمات التوجيه واحلركة

ذات العالقة

تقييم الربامج الناطقة ايل يستخدمها املكفوفون يف العامل 608
اإلعاقة واخلدمات عبداهلل بن حجاب القحطاينالعريب يف وجهة نظر املستخدمني أنفسهم

ذات العالقة

609
فاعلية برنامج تعليمي حاسويب يف تنمية بعض املهارات 
احلاسوبية لدى التلميذات املعاقات برصيًا يف املرحلة 

املتوسطة بمعهد النور بالرياض
اإلعاقة واخلدمات وفاء محد الصالح

ذات العالقة

610
التجارب واخلربات يف جمال اخلدمات ذات العالقة 
باإلعاقة املقدمة يف وزارة التنمية االجتامعية بسلطنة 

عامن
فتحية بنت حممد البوسعيدية 
صفاء بنت امحد البطاشية

اإلعاقة واخلدمات 
ذات العالقة

االجتاهات احلديثة يف التغذية العالجية لألشخاص 611
اإلعاقة واخلدمات إيناس غازي الطائفيذوي العالقة

ذات العالقة

اإلعاقة واخلدمات فاطمة جاسم اهلياسجتربة تطبيق مقياس وكسلر املخترص للذكاء612
ذات العالقة

نموذج تربوي لتقديم اخلدمات املساندة لطالب 613
اإلعاقة واخلدمات عبدهلل سعد احلسنيالتعليم العام

ذات العالقة

اإلعاقة واخلدمات عبدالرمحن بن عبدالعزيز الفليججتربة نادي احلاسب اآليل للمكفوفني يف التدريب614
ذات العالقة

سمر حممد السقافالتدخل الطبي املبكر وأثره عىل اإلعاقة615
فتحية أمحد عبداحلميد

اإلعاقة واخلدمات 
ذات العالقة

اإلعاقة واخلدمات فاتن الضاعنأمهيه التجليس السليم616
ذات العالقة

املؤمتر األول لأليتاممصطفى أبو أسعدالبناء النفيس لأليتام617

املؤمتر األول لأليتامساطع عبداملحسن اخلرشمرشاكة خليجية يف جمال خدمات األيتام618
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املؤمتر األول لأليتامأكرب حمسن حممدجتربة البحرين يف رعاية األيتام جمهويل األبوين619

620
رعاية األيتام نجربة أردنية بمجلس الرعاية بجمعية 

املركز اإلسالمي اخلريية باألردن

املؤمتر األول لأليتاممراد عبداحلميد العضايلة

املؤمتر األول لأليتامأنور أبو دياك

األيتام املبدعون، األمانة العامة للجان اخلريية بجمعية 621
املؤمتر األول لأليتامجاسم بن حممد مهلهل الياسنياإلصالح اإلجتامعي بدولة الكويت

املؤمتر األول لأليتاممحود فهد القشعانمهارات التعامل مع حاالت الفقدان لألطفال املراهقني622

جتربة املؤسسة اخلريية امللكية بالديوان امللكي بمملكة 623
املؤمتر األول لأليتامحسن جاسم زويدالبحرين

املؤمتر األول لأليتامعبداهلل بن نارص السدحانأنامط رعاية األطفال ذوي األحتياجات اخلاصة624

املؤمتر األول لأليتامعدنان جاسم بومطيعآثار استخدام التلفزيون عىل الطفل625

جتربة مجعية اإلصالح اإلجتامعي اخلريية باليمن يف 626
املؤمتر األول لأليتامطه محود الغزايلكفالة ورعاية األيتام

امللتقى األول لرعاية األيتامعبدالقادر بن ياسني اخلطيبمقاصد الرشيعة يف رعاية األيتام627

امللتقى األول لرعاية األيتامبدر بن نارص البدرعناية األسالم بااليتام628

امللتقى األول لرعاية األيتامحممد بن فريد بخيت الرشيفنظرات يف حقوق األيتام يف اإلسالم629

امللتقى األول لرعاية األيتامعبداهلل بن نارص السدحانرعاية األيتام يف احلضارة اإلسالمية630

امللتقى األول لرعاية األيتامعبداملنان مال معمور باراحلاجات النفسية واالجتامعية لأليتام631

امللتقى األول لرعاية األيتامسعود بن ضحيان الضحيانالسلوك العدواين لألطفال ذوي الظروف اخلاصة632

امللتقى األول لرعاية األيتامبنية بنت حممد بن سعود الرشيدموقف املجتمع من األيتام633

امللتقى األول لرعاية األيتامنوره بنت عبدالعزيز الشيخموقف املجتمع من األيتام634
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أساليب مقرتحة يف تلبية احلاجات االجتامعية والنفسية 635
ألرس األيتام األرامل وأمهات األيتام

منصور بن عبدالرمحن بن 
امللتقى األول لرعاية األيتامعكرس

امللتقى األول لرعاية األيتامهدى عمر الوهيبيجتارب عاملية يف جمال رعاية األيتام636

امللتقى األول لرعاية األيتاممحود البدرجتارب مجعية انسان يف رعاية األيتام637

امللتقى األول لرعاية األيتامسعود بن ضيحان الضيحانتصور عام للقرى يف املجتمع العريب السعودي638

امللتقى األول لرعاية األيتامأسامء بنت عبدالعزيز احلسنيسبل دعم أم األطفال639

امللتقى األول لرعاية األيتامسعد بن عبداهلل املشوحاالرشاد والعالج النفيس لأليتام640

امللتقى الثاين لرعاية األيتامزينة حممد إسامعيل علوشحق الطفل يف احلامية يف سياق الرعاية البديلة641

فاعلية برنامج الرتبية عىل املواطنة وحقوق االنسان 642
امللتقى الثاين لرعاية األيتامإنرشاح إبراهيم حممد املرشيفلدى الطفل اليتيم

امللتقى الثاين لرعاية األيتامسعاد عبداهلل البرشاحلرمان العاطفي وأثره عىل شخصية اليتيم643

استخدام السيكودراما يف العالج النفيس لأليتام: 644
امللتقى الثاين لرعاية األيتامسعد بن عبداهلل املشوحأساليب وطرق العالج واإلرشاد النفيس احلديثة

اسرتاتيجيات التعامل مع مراحل الصدمة املرتبطة 645
بوفاة أحد األبوين لدى األطفال

أماين عبدالرحيم قاسم 
امللتقى الثاين لرعاية األيتامالشرباوي

توفري البيئة اآلمنة لأليتام معايري وأشكال رعائية 646
امللتقى الثاين لرعاية األيتامخالد عباس كامل الديننموذجية

امللتقى الثاين لرعاية األيتامرجاء ناجي املكاوياألطفال األيتام: محاية قانونية ورشعية647

امللتقى الثاين لرعاية األيتاممنى يونس بحرياأليتام املهمشون: دراسة وصفية حتليلية لألدوار648

649
املشكالت النفسية واألضطرابات السلوكية السائدة يف 
املؤسسات األيوائية وسبل الوقاية من خماطر اإلساءة 

واإلنحراف عند األيتام
امللتقى الثاين لرعاية األيتامحممد عزام فريد سخيطة

دور الوقف يف تأهيل األيتام اجتامعيًا اقتصاديًا: مؤسسة 650
امللتقى الثاين لرعاية األيتامسامي الصالحاتاألوقاف وشؤون القرص بديب نموذجيًا باإلمارات
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امللتقى الثاين لرعاية األيتامصالح بن عبداهلل اليوسفجتربة اجلمعية اخلريية لرعاية بمنطقة الرياض)إنسان(651

652
عرض جتارب رائدة ملؤسسات رعاية األيتام عىل 

مستوى الوطن العريب واإلسالمي نموذج جتربة مراكز 
تنمية املرآة

امللتقى الثاين لرعاية األيتامإخالص عثامن عبداهلل محد

اإلدارة املالية وتوجيه اإلستثامرات يف مؤسسة تنمية 653
امللتقى الثاين لرعاية األيتاموائل حممد عريباتأموال األيتام يف األردن بني الواقع والطموح

صفات اإلدارة الرتبوية وأساليبها يف مجعيات كفالة 654
امللتقى الثاين لرعاية األيتامحممد بن عبدالرزاق أسودالطفل اليتيم

جتربة مؤسسة الشارقة  لتمكني االجتامعي يف رعاية 655
امللتقى الثاين لرعاية األيتامحصة أمحد احلوسنياأليتام بدولة اإلمارات العربية املتحدة

رعاية الفتاة داخل أرسهتا جتربة مجعية مؤسسات اإلمام 656
امللتقى الثاين لرعاية األيتاممها أبو خليلالصدر مع أطفال اجلنوب اللبناين

جتربة األمهات املثاليات باملؤسسة اخلريية امللكية 657
امللتقى الثاين لرعاية األيتاممريم عبداهلل حممد سعيدبمملكة البحرين

املؤسسة اخلريية امللكية الريادة يف منهجية الربامج 658
واألنشطة املوجهة لليتيم

طالبات امللتقى القيادي 
امللتقى الثاين لرعاية األيتامباملؤسسة اخلريية امللكية

فايز بن سعيد الزهرايناملتغريات والتدريب اإلداري659
اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن: التطوير 
اإلداري استرشاق املستقبل

عمر الربكايتالتدريب يف القطاع اخلريي660
اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن: التطوير 
اإلداري استرشاق املستقبل

جتربة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن بالطائف يف 661
فوزي اجلعيدالتطوير اإلداري

اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن: التطوير 
اإلداري استرشاق املستقبل

جتربة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن بالطائف يف 662
أمحد العامريالتطوير اإلداري

اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن: التطوير 
اإلداري استرشاق املستقبل

صيف اهلل أبو زيدالغرض والصعوبات يف مستقبل اجلمعيات663
اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن: التطوير 
اإلداري استرشاق املستقبل
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فوزي اجلعيدأولوية التطوير اإلداري يف اجلمعيات664
اللقاء الثاين للجمعيات اخلريية 
لتحفيظ القرآن: التطوير 
اإلداري استرشاق املستقبل

عصام الرحبيإدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا يف العمل اخلريي665
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

عبد اهلل املهيدبأساليب تعليم القرآن الكريم666
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

حييى اليحياألوقاف اخلريية داعم أسايس ملوارد اجلمعيات667
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

غسان الصديقيالتخطيط اإلسرتاتيجي وأمهيته يف بناء العمل املؤسيس668
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

صالح بن عبد الرمحن احلصنيالوقف اخلريي بني األمس واليوم669
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

عثامن خوجةدور مسئويل اجلهات اخلريية يف التدريب670
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

عمر الثبيتيطرق تقويم وحتسني مستوى معلمي القرآن الكريم671
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

حسني القريشكيف نبني عماًل مؤسسيًا يف اجلمعيات672
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

عيل الزهراينمعامل التأديب الرتبوي يف احللقات القرآنية673
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

عبد الرمحن املديرسمفهوم اجلودة الشاملة674
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

حممد نجارمقومات العمل املؤسيس675
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم
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خالد املشعبيأساليب جديدة يف تعليم القرآن الكريم676
امللتقى السنوي األول 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم

تركي بادي الزهراينبرنامج كان خلقه القرآن677
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

عبد العزيز بن عثامن األمريبرنامج احللقات النوعية678
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

تدريس علم التجويد وعلم القراءات بطريقة معملية 679
عبد العزيز أمحد عالمتطبيقية

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

استقرار واستقطاب طالب حلقات حتفيظ القرآن 680
عبد العزيز صالح فتنيالكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

فؤاد صدقة مردادآليات ووسائل احلفظ واملراجعة681
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

حممد بن عبد اهلل الدويشتنمية القدرة عىل تدبر القرآن الكريم لطالب التحفيظ682
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

كيفية االرتقاء باملعلمني واملوجهني واحلفاظ يف حلقات 683
حممد مسلميالقرآن الكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

حممد بن عيسى فالتةاجلمعيات اخلريية وربطها باملدارس النظامية684
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

اللجنة العلمية بالقسم النسائيصناعة املعلمة685
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة
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سليامن بن إبراهيم العايدجتربة املجلس العلمي ملعهد اإلمام الشاطبي686
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

687
اخلطة الدراسية املطورة إلعداد معلمي القرآن الكريم 
بمعهد اإلمام الشاطبي: جتربة معهد اإلمام الشاطبي يف 

تطوير اجلهود السابقة هبذا اخلصوص
أمحد عيل عبد العال

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

صناعة املرشف واملعلم مقاربة ملثالية ما: املرشف 688
دخيل اهلل محد اجلهنيواملعلم نموذجًا

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

الدورات الرتبوية ملعلمي القرآن وأثرها: دورات املعلم 689
عبد العزيز حممد الفوازالناجح باجلبيل كنموذج

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

صناعة املرشف واملعلم يف حلقات التحفيظ 690
حممد غيالنواستقرارمها

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

مساعد سليامن الطيارمنهج مقرتح لطريقة تدريس تالوة القرآن691
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

خالد سعود احلليبيالتعامل الرتبوي مع طالب التحفيظ692
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

نظام مفتوح إلدارة اجلودة يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ 693
إبراهيم طه العجلوينالقرآن الكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

قياس الكفاءة والفعالية يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ 694
منصور بن عثامن الضوحييالقرآن الكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

عبد السالم عمر الناجيالتعليم عن بعد ملعلمي احللقات القرآنية695
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة
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696
نظام مطور ملتابعة وتقييم أداء طالب حلقات التحفيظ 

عرب االنرتنت

خالد عبد اهلل فقيه
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

عبد احلميد حممد رجب
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

إبراهيم عبد املحسن بديوي
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

عبد اهلل بن عبد العزيز املوسىأسس بناء وتصميم املناهج يف التعليم عن بعد697
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

برنامج الذاكرات للمدارس والدور النسائية لتحفيظ 698
موسى بن حممد املوسىالقرآن الكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

العالقات العامة الشاملة كيف نحققها؟ مدخل يف 699
زبن بن عيظة الثبيتيإدارة العمل اخلريي

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

دور وسائل اإلعالم يف دعم مجعيات حفظ القرآن 700
عادل عبد القادر املكينزيالكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

حممد سداد عقادكيف تتصدى اجلمعية للهجمة اإلعالمية عليها701
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

جتربة إنشاء مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة 702
عبد الباسط بدروأرشيفه اإلليكرتوين

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

رؤية لتحقيق الريادة يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ 703
إبراهيم بن محد القعيدالقرآن الكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة



175

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

إبراهيم بن حممد مجعةالتوصيف الوظيفي كأداة لتطوير وضبط األعامل704
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

حقوق وواجبات موظفي اجلمعيات اخلريية لتحفيظ 705
صالح بن عبد الرمحن النفيسةالقرآن الكريم

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

عبد الرمحن أمحد عبد الفتاحاختذا القرار املناسب بني البدائل املختلفة706
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

الثقافة التنظيمية يف إدارة اجلمعيات اخلريية ودورها يف 707
عبد الرحيم هباء الدينتطوير اهلياكل واللوائح واألنظمة

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

تطبيق مفهوم بيئات فرق العمل املبادرة يف مجعيات 708
حممد حييى مفرحالتحفيظ لتحقيق الريادة اإلدارية والفنية

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

عبد اهلل املحمديجتربة تطوير مجعية حتفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة709
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

إبراهيم حممد اجلار اهللالتنمية االستثامرية ملوارد املؤسسات التطوعية710
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

صالح بن عبد اهلل الرشيدنظام تاج للحلقة اإلليكرتونية711
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

اجلودة وتطبيقاهتا احلديثة وأمهيتها يف تطوير وحتسني 712
عايض بن طالع العمرياألداء باجلمعيات اخلريية

امللتقى السنوي الثاين 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

حممد مصطفى حممودبطاقة األداء املتوزان713
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة
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نبيل عبد العزيز محاداجلمعية النموذجية ودورها اإلعالمي714
امللتقى السنوي الثاين 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: أساليب 
وتقنيات حتقيق الريادة

األثر اإليامين لتعليم القرآن الكريم عىل الفرد واملجتمع 715
العباس حسني احلازميمن خالل أركان اإليامن

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

من اآلثار اإليامنية لتعليم القرآن الكريم عىل الفرد 716
شعبان رمضان حممود مقلدواملجتمع

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

حممد حييى غيالنأثر تعليم القرآن الكريم عىل الفرد واملجتمع717
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

رضوان ياسني الشهايباآلثار اإليامنية واألمنية من كالم رب الربية718
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عبد اهلل عواد الروييلاالنفعاالت اإلنسانية وضبطها بتعلم القرآن الكريم719
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

إبراهيم سليامن اهلويملاألثر الرتبوي واألخالقي لتعلم القرآن الكريم720
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

األثر الرتبوي واخللقي لتعليم القرآن الكريم عىل الفرد 721
عبد الرمحن مجيل قصاصواملجتمع

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

حمب الدين عبد السبحان واعظالرتبية القرآنية وأثرها عىل الفرد واملجتمع722
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

حممد حسن سبتاناألثر الرتبوي واألخالقي723
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع
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خالد صالح باجحزرآثار تعليم القرآن الكريم عىل الفرد واملجتمع724
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

طارق عبد اهلل الفياضأثر تعليم القرآن الكريم عىل واقع املجتمع725
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عيل إبراهيم الزهراينأثر احللقات القرآنية يف حتقيق األمن االجتامعي726
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

األثر االجتامعي لتعلم القرآن الكريم عىل الفرد 727
عبد اهلل حامد كمبيجوواملجتمع

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

لولوه عبد اهلل القايضاآلثار احلسان لتعليم القرآن728
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

العوامل االجتامعية املؤثرة يف بناء منهج تعليم القرآن يف 729
هاشم بن عيل األهدلاملؤسسات القرآنية

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عبد القادر ياسني اخلطيبأثر تعليم القرآن الكريم يف حفظ األمن730
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عبد العزيز فهد الريساألثر األمني لتعليم القرآن الكريم عىل الفرد واملجتمع731
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

األثر العلمي لتدريس قاعدة النور يف حلقات حتفيظ 732
القرآن الكريم

إبراهيم عبد املحسن البديوي
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

حممد عابد القريش
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع
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الوليد عبد الرمحن آل فريانأثر تعلم القرآن الكريم يف تنمية امللكة الفقهية733
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

يوسف عبد اهلل العليويأثر تعلم القرآن وحفظه يف تكوين امللكة اللسائية734
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

قطوف من عناية النبي صىل اهلل عليه وسلم وصحابته 735
أمحد عايش البدرالكرام ريض اهلل عنهم يف حفظ القرآن الكريم وتعليمه

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

حممد فوزان العمرعناية األمة بالقرآن الكريم عرب العصور736
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

مرشف أمحد الزهراينصور العناية بتعليم القرآن الكريم يف املغرب العريب737
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

أنس حممد أديب لطفيمرشوع الصدقة اإلليكرتونية738
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

739
تعليم القرآن الكريم يف املناطق الريفية: جتربة مجعية 

حتفيظ القرآن الكريم بمحافظة الكامل وقرى بني ُسليم 
نموذجًا

حممد صامل السلمي
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

أسامء راشد الرويشدمرشوع احلياة من جديد740
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

حسن عبيد باحبييشطريقة تدريس القرآن الكريم741
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

اجتاهات أولياء أمور الطالب نحو اجلمعية اخلريية 742
عبد العزيز أمحد العصيميلتحفيظ القرآن الكريم: دراسة ميدانية

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع
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الصورة الذهنية جلمعيات حتفيظ القرآن الكريم يف 743
مالك إبراهيم األمحداملجتمع

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

إسهام مجعيات حتفيظ القرآن الكريم يف بناء األجيال: 744
عبد املعني حممد إكرامالواقع واملأمول

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

رياض األطفال القرآنية باجلمعية اخلريية لتحفيظ 745
موسى حممد املوسىالقرآن الكريم بمحافظة املجمعة وأثرها عىل النشئ

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

التحصيل الدرايس عند طالب وطالبات حلقات 746
التحفيظ: دراسة ميدانية

الندوة العاملية للشباب 
اإلسالمي

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

أمحد عبد الرمحن اجلهيميتصور مقرتح لتحسني جودة خمرجات التعليم747
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عبد الرمحن رومي الرومياملستويات: جتربة يف تنظيم حفظ الطالب748
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

جهود اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم يف بناء 749
فوزي عليوي اجلعيداملرأة وتفعيل مسامهتها يف املجتمع

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عالقة الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بطالبات 750
منصور حممد املقرناملرحلة الثانوي بمدينة الرياض

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

إسهام اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن يف بناء املرأة: 751
هدى دليجان الدليجانالواقع واملأمول

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عبد اهلل صالح العيافدورات مقرتحة ملنسويب الدور النسائية ومنسوباهتا752
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع
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مع اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم يف رعاية 753
صالح عبد اهلل الرضماناملوهوبني

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

عبد اهلل املهيب بن حممد خريرعاية احلفاظ بني الواقع واملأمول754
امللتقى السنوي الثالث 

للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

إسهامات مجعيات حتفيظ القرآن الكريم يف تنمية 755
نورة فهد العيداملجتمع بني الواقع واملأمول

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

الرتبية العقدية للعسكرية يف القرآن الكريم ودور مجعية 756
خالد إبراهيم الدبياناألمري سلطان اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم يف ذلك

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

757
الواجب الدعوي عىل محلة القرآن الكريم من خالل 
قوله تعاىل )ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ...( 

وتطبيقاهتا املعارصة يف خدمة املجتمع
صالح عبد اهلل الفريح

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

إسهامات أفراد املجتمع يف دعم مجعيات حتفيظ القرآن 758
عبد املحسن عبد اهلل الزكريالكريم

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

أفكار من القطاع غري الربحي لتعزيز إسهامات فئات 759
حممد حييى مفرحاملجتمع يف دعم مجعيات حتفيظ القرآن

امللتقى السنوي الثالث 
للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
القرآن الكريم: اجلمعيات 

واملجتمع

الندوة الثانيةعرش لقضايا الزكاة امحد بن محد احللييلزكاة األنعام760
املعارصة

الندوة الثانيةعرش لقضايا الزكاة حممد رأفت عثامنرشوط زكاة األنعام761
املعارصة

الندوة الثانيةعرش لقضايا الزكاة اخلرض عىل ادريسزكاة األنعام762
املعارصة

الندوة الثانيةعرش لقضايا الزكاة حممد عبد الغفار الرشيفرشط النامء وأثره يف الزكاة763
املعارصة

الندوة الثانيةعرش لقضايا الزكاة رفيق يونس املرصيرشط النامء وأثره يف الزكاة764
املعارصة
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الندوة الثانيةعرش لقضايا الزكاة يوسف حسن الرشاحعلة زكاة األبل والبقر والغنم من احليوانات765
املعارصة

فرض الزكاة والرضائب عىل املسلمني وغري املسلمني 766
الندوة الثالثة عرش لقضايا الزكاة رفيق يونس املرصييف ظل العوملة وحترير التجارة

املعارصة

فرض الزكاة والرضائب عىل املسلمني وغري املسلمني 767
الندوة الثالثة عرش لقضايا الزكاة عبد احلميد حممود البعيليف ظل العوملة وحترير التجارة

املعارصة

حكم الزكاة يف أموال منشآت القطاع العام اهلادفة 768
الندوة الثالثة عرش لقضايا الزكاة وهبة مصطفى الزحييلللربح: حكم زكاة الثروة الباطنة والسندات احلكومية

املعارصة

حكم الزكاة يف أموال منشآت القطاع العام اهلادفة 769
الندوة الثالثة عرش لقضايا الزكاة حممد عثامن شبريللربح: حكم زكاة الثروة الباطنة والسندات احلكومية

املعارصة

قضايا فقهية من واقع التجربة السودانية : نامذج تطبيقية 770
الندوة الثالثة عرش لقضايا الزكاة امحد جمذوب أمحدمن أنشطة ديوان الزكاة

املعارصة

771
عروض التجارة: السندات احلكومية واخلاصة: اموال 
الرشكات األخرى غري الرشكات املسامهة :هل هي 

اموال ظاهرة أم باطنة
الندوة الرابعة عرش لقضايا أمحد احلجى الكردي

الزكاة املعارصة

772
عروض التجارة: السندات احلكومية واخلاصة: اموال 
الرشكات األخرى غري الرشكات املسامهة :هل هي 

اموال ظاهرة أم باطنة
الندوة الرابعة عرش لقضايا حممد رأفت عثامن

الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا أمحد احلجى الكرديزكاة الديون773
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا عصام خلف العنزيزكاة الديون774
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا جاسم حممد الشيخزكاة الديون775
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا مكتب الشؤون الرشعيةإعطاء الزكاة للمسلم الفاسق776
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا مكتب الشؤون الرشعيةحكم وقف الزكاة777
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا مكتب الشؤون الرشعيةتصفية العسل وتأثرية عىل مقدار الزكاة778
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا مكتب الشؤون الرشعيةضم املواسم يف زكاة الزروع والثامر779
الزكاة املعارصة

اعطاء الزكاة للفروع واألصول واألقارب والزوج 780
الندوة الرابعة عرش لقضايا مكتب الشؤون الرشعيةوالزوجة

الزكاة املعارصة
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الندوة الرابعة عرش لقضايا حممد عثامن بشريزكاة الثروة املعدنية781
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا عىل حمئ الدين القرة داغيزكاة الثروة املعدنية782
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا عبد الستار عبد الكريم أبو غدةصور معارصة من أعامل البنوك783
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا شوقي أمحد دنياصور معارصة من أعامل البنوك784
الزكاة املعارصة

الندوة الرابعة عرش لقضايا عصام ابو النرصصور معارصة من أعامل البنوك785
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا أمحد بن محيدالزكاة يف مال الصبي واملجنون786
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا حممد مصطفى الزحييلالزكاة يف مال الصبي واملجنون787
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا حممد عبد الغفار الرشيفالزكاة يف مال الصبي واملجنون788
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا حممد عبد الرازق الطبطبائيزكاة املال املجهول789
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا عيل ا لضوازكاة املال املجهول790
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا -اإلقراض من أموال الزكاة791
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا حممد عثامن شبريحتول املال الزكوي إىل مال آخر أثناء احلول792
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا عبد الستار أبو غدةالقواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بالزكاة793
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا أسامة األشقرالقواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بالزكاة794
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا عيل الندويالقواعد والضوابط الفقهية املتعلقة بالزكاة795
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا حممد سعيد رمضان البوطيالشخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية796
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا عيل حمي الدين القره داغيالشخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية797
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا عبد احلميد حممود البعيلالشخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية798
الزكاة املعارصة
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الندوة السابعة عرش لقضايا أمحد احلجي الكرديزكاة املال املوروث799
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا امحد عبد العزيز احلدادزكاة املال املوروث800
الزكاة املعارصة

الندوة السابعة عرش لقضايا محزة الفعرتداخل الزكاواة801
الزكاة املعارصة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا عيل سعود الكليبمؤسسة الزكاة ودورها يف استقرار املجتمعات802
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا نوري بشري مباركمؤسسات الزكاة واألمن اإلجتامعي803
عىل مؤسسات الزكاة

نمو مؤسسة عاملية للزكاة يف ظل املستجدات الدولية 804
املستجدات الدولية وانعكاساهتا العيايش فدادالراهنة

عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا مروان قبايناألبنية التنظيمية ملؤسسات زكاة املستقبل805
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا عبد الستار اخلويلديأثر املستجدات الدولية يف الترشيعات املعارصة للزكاة806
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا عبدالعزيز احلامديجتربة الزكاة يف دولة قطر807
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا امحد الراويدور الزكاة يف استقرار الوجود اإلسالمي يف أوروبا808
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا امحد جمدوب امحدجتربة الزكاة يف السودان809
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا معبد اجلارحيتداعيات اخلصخصة والعوملة عىل مؤسسات الزكاة810
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا رفيق يوسف املرصيدورالزكاة يف إعادة توزيع الثروة والداخل811
عىل مؤسسات الزكاة

املستجدات الدولية وانعكاساهتا رفعت العويضدور الزكاة يف اعادة توزيع الثروة والدخل812
عىل مؤسسات الزكاة

أنظمة املعلومات ودورها يف دعم القرار يف مؤسسات 813
املستجدات الدولية وانعكاساهتا عثامن يوسف احلجيالزكاة

عىل مؤسسات الزكاة

نارص سليامن العمرثوابت األمة يف ظل املتغريات الدولية814
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

صالح الصاويثوابت األمة يف ظل املتغريات الدولية815
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات
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عبد الرمحن عبد اخلالقثوابت األمة يف ظل املتغريات الدولية816
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

احلرب عىل اإلرهاب وأثرها عىل العمل اخلريي 817
حممد السلوميواإلغاثي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

احلرب عىل اإلرهاب وأثرها عىل العمل اخلريي 818
جعفر شيخ إدريسواإلغاثي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

احلرب عىل اإلرهاب وأثرها عىل العمل اخلريي 819
هاين البناواإلغاثي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

مارتن مكيمهانمحاية املؤسسات اخلريية وفق القوانني الدولية820
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

عبد الفتاح حممدمحاية املؤسسات اخلريية وفق القوانني الدولية821
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

عباس عروةمحاية املؤسسات اخلريية وفق القوانني الدولية822
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

حممد حامد األمحريأبعاد اهلجمة عىل العمل اخلريي823
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

جاسم املهلهل الياسنيأبعاد اهلجمة عىل العمل اخلريي824
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

أمحد الصويانأبعاد اهلجمة عىل العمل اخلريي825
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

أولويات العمل اخلريي ومستقبله يف ظل التحديات 826
عبد الرمحن السميطالدولية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

أولويات العمل اخلريي ومستقبله يف ظل التحديات 827
عبد الرمحن سوار الذهبالدولية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات



185

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

أولويات العمل اخلريي ومستقبله يف ظل التحديات 828
صالح سليامن الوهيبيالدولية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

إبراهيم احلسناملؤسسات اخلريية بني التكامل والتنسيق829
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

عيل اهلاجرياملؤسسات اخلريية بني التكامل والتنسيق830
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

عبد احلميد الزاملاملؤسسات اخلريية بني التكامل والتنسيق831
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

أمحد يوسف العويضاملؤسسات اخلريية بني التكامل والتنسيق832
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

إبراهيم حسب اهللاملؤسسات اخلريية بني التكامل والتنسيق833
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
األول: اآلفاق املستقبلية للعمل 
اخلريي: الواقع والتحديات

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عيل النملةمفهوم وأمهية التنمية للمنظامت اخلريية834
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عبد اهلل النعمةنامذج تنموية مرشقة835
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي أمحد احلوسنينامذج تنموية مرشقة836
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي حممد حامد األمحريرؤية ملستقبل التنمية837
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عبد احلليم زيدانرؤية ملستقبل التنمية838
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي Wendell Belewأثر القوانني عىل العمل اخلريي839
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي هيثم مناعالنتائج الكارثية ملحارصة اجلمعيات اخلريية840
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي علوي شهابترضر املنظامت اخلريية: نامذج واقعية841
الثاين: رشكاء يف التنمية



186

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عصام يوسفترضر املنظامت اخلريية: نامذج واقعية842
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي حقار أمحدترضر املنظامت اخلريية: نامذج واقعية843
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي إبراهيم احلاجترضر املنظامت اخلريية: نامذج واقعية844
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عادل القليشالعمل اخلريي واملتطلبات الدولية845
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي مساعد الوقيانالعمل اخلريي واملتطلبات املحلية846
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عبد العزيز آل ثايننامذج خليجية لتحقيق التوازن847
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي هاين البنامبادئ املنتدى اإلنساين العاملي848
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي رياض اخلليفيآليات وتطبيقات اجلودة الشاملة يف املنظامت اخلريية849
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي صالح سليامن الوهيبيمبادرة منرتو850
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي Jean-Nicolas Bitterمبادرة منرتو851
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي سلامن فهد العودةالضوابط الرشعية للرشاكة الدولية852
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي Ivo Freijsenمعاين وآليات الرشاكة الدولية853
الثاين: رشكاء يف التنمية

اإللتزامات املطلوبة للرشاكات الدولية: األخالقية 854
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عباس عروةواملسلكية

الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي حممد حييى مفرحنحو صورة ذهنية متميزة للعمل اخلريي855
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي حسني القريشإدارة التغيري856
الثاين: رشكاء يف التنمية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي عبد الفتاح حممد سعدالرشاكة بني القطاعات: احلكومي واخلاص واخلريي857
الثاين: رشكاء يف التنمية

عادل عبد القادر حممد ويل قوتهتوظيف القواعد الفقهية يف ترشيد العمل اخلريي858
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء
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قطب الريسوينقواعد الوسائل وأثرها يف تنمية العمل اخلريي859
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

عبد اجلليل زهري ضمرةأثر القواعد األصولية يف تأصيل العمل اخلريي860
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل اخلريي 861
مجيلة عبد القادر الرفاعيوتطبيقاهتا

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

عز الدين بن زغيبةمقاصد الرشيعة اخلاصة بالتربعات والعمل اخلريي862
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

القواعد الفقهية واألصولية ذات الصلة بالعمل اخلريي 863
عبد اهلل املصلحوتطبيقاهتا

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

عدنان عبد الرزاق احلمويالضوابط الرشعية يف جواز نقل الزكاة من بلد إىل آخر864
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

نقل الزكاة خارج موضع وجوهبا ونظرة معارصة لسهم 865
حممد عبد الرحيم سلطان العلامءاملؤلفة قلوهبم

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

الضوابط الرشعية لالنتفاع بالفوائد الربوية واألموال 866
عباس أمحد البازاملشبوهة يف العمل اخلريي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

حممود أبو الليلاألموال الربوية ومصارفها يف العمل اخلريي اإلسالمي867
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

إبراهيم عيل الشالاألموال الربوية ومصارفها يف العمل اخلريي اإلسالمي868
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

أسامة عيل مصطفى الفقري ضوابط إغاثة غري املسلمني يف العمل اخلريي اإلسالمي869
الربابعة

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

شاه جيهان نقاب اهلاشميالتصدق عىل غري املسلمني870
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

مشاركة غري املسلمني يف املوارد املالية للعمل اخلريي 871
آدم نوح معابدة القضاءومصارفه

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

حكم استقطاع نسبة معينة من اإليرادات لرصفها عىل 872
أمحد عبد العليم أبو عليوالطاقم اإلداري واخلدمي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء
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العمل اخلريي اإلسالمي بني التأصيل وإمكانات 873
فاحتة فاضل العبدالويالتفعيل

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

مقرتحات الستمرار العمل اخلريي اخلليجي وبعض 874
محيد حممد حلمروجوه استثامره

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

فهد عبد الرمحن اليحيىأفكار جديدة يف العمل اخلريي مع مستندها الرشعي875
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

عبد اهلل صالح العثيمنيجوانب من العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية876
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

املؤسسات اخلريية ودورها يف تنمية العالقات الدولية 877
حممد خارز املجايلوالتواصل احلضاري

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

دور املؤسسات اخلريية يف تنمية العالقات الدولية 878
عالء عبد احلفيظ حممدوتقوية املجتمع املدين العاملي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

دور املؤسسات اخلريية يف تنمية العالقات الدولية 879
خالد صالح حممد باجحزروالتواصل احلضاري

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

عبد امللك منصورالعمل اخلريي تكافل اجتامعي وعطاء إنساين880
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

دور اجلمعيات اخلريية اإلسالمية يف ختفيف حدة الفقر 881
مصطفى حممود عبد العالةمع مقرتح إلنشاء بنك فقراء أهيل إسالمي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

تنمية املوارد البرشية وأمهيتها يف املؤسسات اخلريية: 882
خالد عيل جاسم الكندريرؤية تطبيقية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

إدارة املوارد البرشية يف القطاعات اخلريية: ملحات 883
عمر نصري الربكايتإدارية وحقائق واقعية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

وداد العيدوينالعمل اخلريي النسائي: الواقع وآفاق التطوير884
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

نموذج مقرتح لتفعيل دور ذوي االحتياجات اخلاصة 885
السيد سعد حممد اخلمييسيف جمال العمل اخلريي

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

العمل اخلريي ملساعدة أرس املسجونني واملعوزين بني 886
أبو الوفا حممدالتأصيل الرشعي والتنظيم القانوين

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء
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887
اسرتاتيجيات حل املشكالت لدى العاملني يف 

مؤسسات القطاع الثالث: القطاع اخلريي الكويتي 
أنموذجًا

عبد املحسن عايض القحطاين
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

888
اسرتاتيجيات حل املشكالت لدى العاملني يف 

مؤسسات القطاع الثالث: القطاع اخلريي الكويتي 
أنموذجًا

حممد فهيد العجمي
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

أمحد عبادة العريبمواقع اجلمعيات اخلريية عىل اإلنرتنت: دراسة تقويمية889
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

مجال نارص الشطيالتنمية الثقافية والعمل اخلريي املتكامل890
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

أمحد إبراهيم مالويدور مؤسسات املجتمع املدين يف التنمية الشاملة891
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

مؤسسات املجتمع املدين وسياسات التنمية الشاملة: 892
حممد أمحد العدويدراسة حالة للمؤسسات واجلمعيات اخلريية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

اإليامن كدافعية لتشجيع العمل التطوعي: اهلالل األمحر 893
زكريا حممد عبد اهلادياإلمارايت نموذجًا

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

فكرة مقرتحة لتمويل إنشاء األوقاف االستثامرية عن 894
تركي حممد اليحيىطريق القرض احلسن

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

كيف نجني التربعات من خالل العامل االفرتايض عىل 895
حسام عز الدينشبكة االنرتنت؟

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

دور املراجع الداخيل يف حتسني مستوى اإلفصاح 896
إيامن فتحي أمحد مصطفىوالشفافية يف التقارير املالية باملؤسسات اخلريية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

897
املبادئ األساسية حلوكمة الرشكات وتطبيقاهتا يف 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وآفاقها يف املنظور 
اإلسالمي

عبد السالم حممود أبو طبنجة
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

-جتربة دار الرب898
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

-جتربة مربة اآلل واألصحاب899
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

-جتربة رشطة ديب900
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء
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-جتربة اهلالل األمحر اإلمارايت901
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

-جتربة تلفزيون الشارقة: برنامج أمل وأمل902
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

سعد عبد اهلل العريفياللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم903
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

دراسة ميدانية ملرشوع تدبر القرآن الكريم يف العمل 904
رقية طه جابر العلوايناخلريي النسائي يف البحرين

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

مؤسسة الشيخ عيد آل ثاين القطرية وعملها اخلريي يف 905
أمحد قاسم كسار اجلنايبالعراق: دراسة تنموية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

906
العمل اخلريي يف آسيا الوسطى: دراسة استرشافية 

تطبيقية عىل دول كازاخستان وقرغيستان 
وطاجيكستان

عالء الدين جار النبي موسى 
البدري

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

دور اجلمعيات اخلريية يف تفعيل العمل اخلريي 907
عبد اهلل احلسن إسحاقاإلنساين والدعوي بدولة غانا

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

إسرتاتيجيات حل املشكالت لدى العاملني يف 908
عبد املحسن عايض القحطاينمؤسسات القطاع الثالث

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

خالد عيل جاسم الكندريمنهجية مقرتحة للربامج التدريبية يف اجلهات اخلريية909
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

عبد العظيم مصطفى أمحدتطبيقات التخطيط االسرتاتيجي يف جمال العمل اخلريي910
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

حممد توفيق القضاةاجلودة الشاملة وأثرها يف العمل اخلريي911
مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي 
الثالث: العمل اخلريي ريادة 

ونامء

املؤمتر العاملي العارش: الشباب إبراهيم صالح احلمييضالرتبية األخالقية وأثرها يف بناء مستقبل الشباب912
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب حممد نارص الشهرياألسس النظرية لبناء املستقبل913
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب إيامن سالمة اجلنديدور ربات البيوت يف بناء املستقبل الشابات914
وبناء املستقبل

أسس التوازن اجلنيس لدى الشباب من خالل القرآن 915
املؤمتر العاملي العارش: الشباب بن عيسى أمحد بويوزانالكريم

وبناء املستقبل
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املؤمتر العاملي العارش: الشباب خالد حسن العربيالقيادات الشبابية: نامذج وعوامل916
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد الرمحن حليلأثر الوعي بالتاريخ يف بناء املستقبل: دراسة قرآنية917
وبناء املستقبل

اجتاهات طالب املرحلة الثانوية يف مرص السعودية نحو 918
املؤمتر العاملي العارش: الشباب حممد حممد ساملالقراءة وتأثريها عىل مستقبل

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب ماجد حممد املاجدتشخيص واقع الشباب يف جمال اإلعالم919
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب بن عمر عيلالشباب يف مؤسسات اخلدمة التطوعية920
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب يوسف نارصديناميكا التجربة اليابانية املعارصة يف البناء االقتصادي921
وبناء املستقبل

خرجيو اجلامعات اإلسالمية رؤية مستقبلية لتفعيل 922
املؤمتر العاملي العارش: الشباب ربيع حممد القمر احلاجدورهم

وبناء املستقبل

تشخيص واقع الشباب: الدراسة التحليلية لواقع جزر 923
املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد العزيز سيد عثامنالقمر

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عمر عبد العزيزالفئة الشبابية يف ظل العوملة924
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب فؤاد عبد الرمحن حممد البناالشباب واألمية الفكرية925
وبناء املستقبل

مشاكل الشباب يف املجتمع األردين: دراسة ميدانية عىل 926
املؤمتر العاملي العارش: الشباب فهمي الغزويطلبة جامعة الريموك

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب ليىل راميحتديات تواجه املرأة املسلمة927
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب حاتم خريدور التخطيط يف تنمية قدرات الشباب اإلسالمي928
وبناء املستقبل

دور الشباب املسلم يف الدعوة إىل اهلل من خالل شبكة 929
املؤمتر العاملي العارش: الشباب صالح أبو عراداالنرتنت

وبناء املستقبل

أهم املؤسسات الدعوية إلبالغ الدعوة: الواقع 930
املؤمتر العاملي العارش: الشباب سليامن احلبسوالتطلعات

وبناء املستقبل

املنح الدراسية وأثرها يف بناء مستقبل الشباب: جتربة 931
املؤمتر العاملي العارش: الشباب عيل السامينجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

وبناء املستقبل

التخطيط للمستقبل ونجاح املنظامت الشبابية: رؤى 932
املؤمتر العاملي العارش: الشباب صالح الصنيعمقرتحة

وبناء املستقبل
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الشباب والعمل التطوعي بني الطموح والتحدي: 933
املؤمتر العاملي العارش: الشباب عالية فرج مصطفىالعراق نموذجًا

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب إبراهيم محد القعيدرؤية لتحقيق الريادة يف منظامت الشباب املسلم934
وبناء املستقبل

املرشوع املدريس واملهني ودوره يف تأهيل الفرد: دراسة 935
املؤمتر العاملي العارش: الشباب يشالغم حييىميدانية

وبناء املستقبل

خرجيو املدارس القرآنية يف شامل نيجرييا والتحديات 936
املؤمتر العاملي العارش: الشباب الطاهر داودالتي جتاهبهم

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب منى يونس بحريالطلبة املهمشون937
وبناء املستقبل

أمهية املؤسسات الدعوية إلبالغ الدعوة: الواقع 938
املؤمتر العاملي العارش: الشباب سليامن احلبسوالتطلعات

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب يونس صواحليالشباب اإلسالمي املعارص ورضورة االجتهاد الدعوي939
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب الطيب حسن نجايتتشخيص واقع الشباب: دراسة حتليلية940
وبناء املستقبل

تشخيص واقع الشباب يف غينيا كوناكري وغرب 941
املؤمتر العاملي العارش: الشباب إبراهيم داكا جالوإفريقيا

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد املوىل الطاهر نورالتخطيط للمرشوعات والربامج املستقبلية942
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب يوسف محد سليامنأهم العوامل املعينة عىل نجاح الشاب الداعية943
وبناء املستقبل

الشباب املسلم والتحديات املعارصة: الشباب 944
املؤمتر العاملي العارش: الشباب كامل حممد عبيداإلفريقي نموذجًا

وبناء املستقبل

فعاليات برنامج لتهذيب األخالق من املنظور 945
املؤمتر العاملي العارش: الشباب حممد شعبان فرغيلاإلسالمي

وبناء املستقبل

الطبيب الداعية: دور جديد لكليات الطب يف الدول 946
املؤمتر العاملي العارش: الشباب عصام حسنياإلسالمية

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب سليامن قاسم العيداألنشطة الشبابية يف املؤسسات التعليمية947
وبناء املستقبل

الدور السوسيولوجي للمسجد وعالقته بالواقع 948
املؤمتر العاملي العارش: الشباب نعيمة منصور إبراهيماالجتامعي

وبناء املستقبل
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املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد اهلل إبراهيم اللحيداناملؤسسات الدعوية949
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب بوفلجة غياثالقيم اإلسالمية وتفعيل الدور احلضاري للفرد950
وبناء املستقبل

دور االقتصاد اإلسالمي يف حل مشكالت الشباب 951
املؤمتر العاملي العارش: الشباب كامل حطاباالقتصادية يف العرص النبوي

وبناء املستقبل

الشباب وبناء املستقبل تشخيص واقع الشباب يف 952
املؤمتر العاملي العارش: الشباب جهاد خليلاليونان

وبناء املستقبل

953 Youth Development Policies &
Programmes in BangladeshMuhammad Loqman املؤمتر العاملي العارش: الشباب

وبناء املستقبل

954 Policy Framework of Alternative Mass
Media Towards Reshaping FutureYousef  House املؤمتر العاملي العارش: الشباب

وبناء املستقبل

955 The Implications of the Internet
Revolution and Regulating it for the

 Seeni Mohammed
Nafees

املؤمتر العاملي العارش: الشباب 
وبناء املستقبل

956 The Research Center of the IIUM as an
ICT Training Hub for Future LeadersSalhi Abdelhamid املؤمتر العاملي العارش: الشباب

وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب يوسف القرضاويالشباب وعلامء األمة957
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عصام البشريشباب األمة والتحديات املستقبلية958
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب حممد احلسن الددواألمة اإلسالمية: رؤية مستقبلية959
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب سلامن فهد العودةاألزمات الدولية وانعكاساهتا عىل الشباب960
وبناء املستقبل

آفاق مستقبلية للشباب يف ضوء أحداث سبتمرب961

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد الوهاب املسريي
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد اهلل املصلح
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب توفيق القصري
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب إيفون رديل
وبناء املستقبل
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املرأة املسلمة عىل املرسح الدويل962

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد اهلل وكيل الشيخ
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب نورة خالد السعد
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب حممد حسني الرشيف
وبناء املستقبل

وسائل اإلعالم ومستقبل الشباب963

املؤمتر العاملي العارش: الشباب أمحد سيف الدين
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب مجال سلطان
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب ظفر اإلسالم خان
وبناء املستقبل

املؤمتر العاملي العارش: الشباب عبد اهلل زين العابدين
وبناء املستقبل

ندوة األدب والفن يف خدمة صالح بن محيداملنطلقات الرشعية واملعايري األخالقية964
الدعوة

ندوة األدب والفن يف خدمة صالح أمحد الغزايلاملعايري الفنية واجلاملية965
الدعوة

األدب والفن يف خدمة الدعوة: ملحة تارخيية يف الرتاث 966
ندوة األدب والفن يف خدمة حسن فهد اهلويملاألديب

الدعوة

ندوة األدب والفن يف خدمة عبد الرمحن صالح العشاموياألدب والفن يف خدمة الدعوة: يف الرتاث الفني967
الدعوة

جماالت توظيف األدب والفن: التعريف باإلسالم 968
ندوة األدب والفن يف خدمة خالد سعود احلليبيوحضارته

الدعوة

جماالت توظيف األدب والفن: إبراز قضايا األمة قدياًم 969
ندوة األدب والفن يف خدمة عبد اهلل إبراهيم الطريقيوحديثًا

الدعوة

جماالت توظيف األدب والفن: نرش القيم واملفاهيم 970
ندوة األدب والفن يف خدمة وليد عثامن الرشودياإلسالمية

الدعوة

ندوة األدب والفن يف خدمة عبد القدوس حممد أبو صالحجتارب معارصة يف األدب والفن: يف املجال األديب971
الدعوة

ندوة األدب والفن يف خدمة أبو احلسن السامينجتارب معارصة يف األدب والفن: يف الفنون اجلميلة972
الدعوة
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ندوة األدب والفن يف خدمة صالح العريضجتارب معارصة يف األدب والفن: يف الرتفيه973
الدعوة

ندوة األدب والفن يف خدمة فهد عبد الرمحن الشميمريجتارب معارصة يف األدب والفن: يف السينام974
الدعوة

ورشة عمل: إعادة هيكلة عبد الوهاب نور ويلالندوة العاملية للشباب اإلسالمي بني الواقع والطموح975
العمل اإلعالمي

واقع العمل اإلعالمي يف الندوة العاملية للشباب 976
ورشة عمل: إعادة هيكلة عبد احلميد عدياإلسالمي

العمل اإلعالمي

ورشة عمل: إعادة هيكلة أمحد سيف الدينمفهوم العمل اإلعالمي اخلريي وجماالته977
العمل اإلعالمي

اخلطة اإلعالمية الناجحة وملخصها978
ورشة عمل: إعادة هيكلة أمحد رمضان

العمل اإلعالمي

ورشة عمل: إعادة هيكلة سعد املسعودي
العمل اإلعالمي

الشباب واالنفتاح العامليعباس عبد احلليم عباسحقوق الشباب يف ظل االنفتاح العاملي979

الشباب واالنفتاح العامليسهيلة زين العابدين محاداملرأة املسلمة أمام حتديات العوملة980

الشباب واالنفتاح العامليإيامن البشري مغيلالفتاة املسلمة ودعوات االنفتاح981

الشباب واالنفتاح العامليإبراهيم عبد الرمحن رجبالشباب والتحوالت الثقافية املعارصة982

الدور الرتبوي للحركة الكشفية ودور االحتاد العاملي 983
الشباب واالنفتاح العامليزهري حسن غنيمللكشاف املسلم يف تربية الشباب

املنظمة اإلسالمية إلفريقيا الالتينية واملسلمون يف 984
الشباب واالنفتاح العامليحممد يوسف هاجرأمريكا الالتينية

التحديات الداخلية للمصارف اإلسالمية وأثرها يف 985
الشباب واالنفتاح العامليعطية السيد السيد فياضتعويق دورها االستثامري والتنموي

املصارف اإلسالمية طراز إنامئي منفرد: قراءة يف 986
الشباب واالنفتاح العامليحممد البشري اهلاشمي مغيلاألسس واملميزات واالنفتاح

دور الصحافة الدينية يف مواجهة الغزو الثقايف للشباب: 987
الشباب واالنفتاح العامليسامي السعيد النجاردراسة تطبيقية عىل القائم باالتصال
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وسائل التقنية وأثرها يف الشباب وسبل استثامرها: 988
الشباب واالنفتاح العامليسامل املعوشاالنرتنت أنموذجا

الشباب واالنفتاح العامليحسني سلوماالنفتاح اإلعالمي وخطره عىل قيم الشباب املسلم989

الشباب واالنفتاح العامليحممد عبد احلكيم حممدتأثري الغزو الفكري عىل اجلمهور املرصي990

الشباب واالنفتاح العاملينزار حممد بن حممد عيلعقيدة الشباب بني يدي االنفتاح اإلعالمي991

مصطلحات اخلطاب الغريب جتاه اإلسالم: هل هي 992
الشباب واالنفتاح العامليمنصور زويد املطرييتعبري عن واقع أم تربير لسياسة؟

التنشئة السياسية للشباب يف ظل االنفتاح العاملي: 993
الشباب واالنفتاح العامليحممود حسن إسامعيلدراسة يف دور وسائل اإلعالم

الشباب واالنفتاح العامليأمحد الشيخ عبد السالماالتصال اللغوي بني الشباب املسلم يف ظروف العوملة994

الشباب واالنفتاح العامليعبد اهلل فاروق ابراهيماالنفتاح السياحي وانعكاساته عىل الشباب995

996
دور اللغة العربية يف االنفتاح العاملي لدى الشباب 
اإلسالمي: التجربة املاليزية واستعامل اللغة العربية 

إسالميًا وعامليًا

الشباب واالنفتاح العامليجاسم عيل جاسم

الشباب واالنفتاح العامليزيدان عيل جاسم

أثر اإلعالنات التلفزيوينة عىل النمط االستهالكي 997
الشباب واالنفتاح العامليثناء يوسف الضبعللشباب

الشباب واالنفتاح العامليحسني حممد اجلرادياملنظامت الدولية ودورها يف التغيري الثقايف والفكري998

الشباب املسلم ومطلب االنفتاح السيايس: جتارب يف 999
الشباب واالنفتاح العامليحممد سعيد باهغرب إفريقيا

الشباب واالنفتاح العاملييوسف الكتاينمنهج اإلسالم يف تربية الشباب وتوجيهه1000

التجمع اإلسالمي الفنزوييل: وضع املراكز واجلمعيات 1001
الشباب واالنفتاح العامليقاسم حممد طيجناإلسالمية يف أمريكا الالتينية ماضيًا وحارضًا

شباب غرب إفريقيا واالنفتاح االجتامعي والرتبوي: 1002
مايل نموذجًا

ديالو سيدي املختار حممد 
الشباب واالنفتاح العامليالصالح
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1003
املؤسسات الرتبوية يف اجلامعات اإلسالمية ودورها يف 
رعاية الشباب: مجعية طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة 

اإلسالمية العاملية
الشباب واالنفتاح العامليمنجد مصطفى هبجت

الشباب واالنفتاح العامليعبد اهلل إبراهيم اللحيداناالنفتاح العاملي وأثره يف الدعوة1004

أثر االنفتاح العاملي عىل عقيدة الشباب يف اليوم اآلخر 1005
الشباب واالنفتاح العامليعبد القادر حممد عطا صويفويف القدر خريه ورشه

املرشوع اإلسالمي احلضاري للدعوة اإلسالمية يف ظل 1006
الشباب واالنفتاح العامليعبد الرمحن زيد الزنيدياالنفتاح العاملي

الشباب واالنفتاح العامليصالح غانم السدالنالشباب واالنفتاح العاملي1007

الشباب واالنفتاح العامليعبد احلق محيشاملواقع اإلسالمية عىل االنرتنت وفاعليتها1008

الشباب واالنفتاح العامليعبد احلميد عبد املنعم مدكورالدعوة اإلسالمية يف عرص العوملة1009

إدارة املواقع اإلسالمية: دراسة مسحية1010
الشباب واالنفتاح العامليعدنان خليل باشا

الشباب واالنفتاح العامليحسن عواد الرسحيي

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحممد حييى النجيميالتطوع من وجهة نظر إسالمية1011

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععدنان خليل باشاالتطوع من وجهة نظر إسالمية1012

التطوع من وجهة نظر إسالمية عىل ضوء الكتاب 1013
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد الودود مقبول حنيفوالسنة

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعصابر السيد شايلفقه التطوع: دراسة فقهية1014

العمل التطوعي يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن 1015
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعبسام عبد العزيز اخلرايشالكريم يف اململكة: الواقع واملأمول

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعسعود حممد الرشودالعمل التطوعي: دراسة تأصيلية1016

إنسانية التطوع يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف اململكة العربية 1017
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععدنان حممد الوزانالسعودية: قواعد وأحكام
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املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل العيل النعيمالتطوع يف اململكة العربية السعودية قدياًم وحديثًا1018

جهود اململكة يف جماالت التطوع املختلفة: تقرير 1019
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعضيف اهلل سليم البلويمؤسسايت

مسامهة مكتب اإلرشاف النسائي االجتامعي بالرياض 1020
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعسارة حممد سعود آل سعوديف تأسيس اجلمعيات اخلريية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحممد عيل اجلوزوالتطوع السعودي سجية عربية وإسالمية1021

جهود مجعية النهضة النسائية اخلريية يف تنمية املوارد 1022
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعاجلازي حممد الشبيكيالبرشية

دور مجعية الكشافة العربية السعودية يف تنمية العمل 1023
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعوليد حممد أبو بكرالتطوعي بني إطارها النظري ومسارها التطبيقي

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمنرية محدان العصيميمسرية املرأة السعودية والعمل التطوعي1024

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحسن عمر القثميالعمل التطوعي وسبل حتفيز أبناؤنا نحوه1025

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل إبراهيم اللحيدانالتطوع بخدمة املجتمع: دراسة تأصيلية1026

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعنورة عبد العزيز آل الشيخجماالت رعاية الطفل اليتيم وجمهول النسب1027

جتربة العمل التطوعي من خالل مجعيات الزواج 1028
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمنصور عبد الرمحن العسكرورعاية األرسة يف اململكة العربية السعودية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد السالم حممد البناالعمل التطوعي يف جماالت اإلعاقة1029

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعهند عبد اهلل الثمرييرعاية املسنني مسؤوليتنا مجيعًا1030

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعطلعت محزة الوزنةبرنامج تأهيل املجتمع التطوعي1031

املنظور التطوعي ملجموعة أمهات ذوي االحتياجات 1032
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعسهري حممد مكياخلاصة الداعمي

كيف ننمي ثقافة التطوع ملصلحة ذوي االحتياجات 1033
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعفوزية حممد أخرضاخلاصة
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سلطان بن سلامن بن عبد العزيز ثقافة العمل التطوعي: كيف نرسخها؟1034
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعآل سعود

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمساعد منشط اللحيايناجلمعية السعودية للخدمات التطوعية: نموذج مقرتح1035

اإلعالم والعمل التطوعي: دراسة للدور اإلعالمي يف 1036
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعماجد عبد العزيز الرتكيالتعريف بالعمل التطوعي وتفعيله

التطوع واالنرتنت: خربة شبكة إسالم أون الين يف 1037
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعكوثر عبد السميع اخلويلجمال التطوع اإلليكرتوين

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحممد عبد اهلل املنصورثقافة التطوع: املعوقات واحللول1038

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعهدى حممد الغفيصثقافة التطوع يف املؤسسات التعليمية1039

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحممد عوده العنزيثقافة التطوع: من أين نبدأ؟1040

نظرة للعمل التطوعي االجتامعي: مراكز األحياء 1041
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمتعب حممد الرشودكنموذج

التطوع يف جمال خدمة البيئة واملحافظة عىل املوارد 1042
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد العزيز حامد أبو زنادةالطبيعية يف اململكة العربية السعودية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل حممد محيد الدينمؤسسات العمل التطوعي ودورها يف خدمة املجتمع1043

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد الرمحن عبد العزيز املحرجأثر العمل التطوعي عىل الفرد واألرسة واملجتمع1044

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمارك هويلأسس اجلدية والعالقة يف العمل التطوعي1045

نموذج تطبيقي لتطوع فريق الدفاع املدين السعودي: 1046
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل حممد القرينكوسوفا أنموذجًا

نحو بناء برامج التطوع باجلامعات والكليات باململكة: 1047
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعرقية حممد قشقريجتربة شخصية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحممد زاهد أبو غدةاملنظامت التطوعية يف الغرب: كندا أنموذجًا1048

مرشوع التنمية الصحية يف كوكس بازار-بنغالديش: 1049
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععطية زين العابدين طهالتحديات واإلنجازات
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املؤمتر السعودي الثاين للتطوعسحر عبد الرمحن عطيةتطوعي رس سعاديت1050

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحبيب رشذناحلقوق ملرحلة ما بعد الكارثة: جتربة آشبه بإندونيسيا1051

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد الوهاب نور ويلأمهية التنسيق والتكامل يف العمل اخلريي1052

إسرتاتيجية العمل التطوعي يف اململكة العربية 1053
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعأمحد رسور الصبانالسعودية: رؤى مستقبلية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل جلوي الشدادينحو منهجية إدارية متكاملة للعمل التطوعي1054

العمل التطوعي من منظور إسرتاتيجي: الرؤية 1055
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد الشايف حممد أبو الفضلوالرسالة

آليات تنظيم العمل التطوعي عىل املستوى املجتمعي 1056
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل سعود الرشودالوطني

اجلمعية السعودية للمتطوعني: إسرتاتيجية لتطوير 1057
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعراشد سعد البارالعمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعإبراهيم عثامنالتطوع يف عامل متغري1058

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعالشيمينك بينااخلربات الوطنية والعاملية يف جمال العمل التطوعي1059

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعجديس احلسنبرنامج سند التطوعي1060

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعشاهر ظافر الشهريالعمل التطوعي يف املجال الصحي1061

جمموعة العمل الوطنية ألمراض الدم الوراثية: عمل 1062
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحمسن عيل احلازميتطوعي ذايت

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعخملد عياد املطرييفكرة إنشاء مرشوع وطني للتربع بالدم1063

مؤسسة البرص اخلريية العاملية: نموذج للعمل الطبي 1064
املؤمتر السعودي الثاين للتطوععادل عبد العزيز الرشودالتطوعي

التطوع الدعوي املؤسيس: الندوة العاملية للشباب 1065
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعصالح سليامن الوهيبياإلسالمي نموذجًا
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املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل عيل بصفرالتطوع يف جماالت الدعوة1066

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد الرمحن عبد العزيز السويلمحتديات وعقبات أمام التطوع1067

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمساعد حممد احلنطيجتربة الدفاع املدين يف املجال التطوعي1068

إدارة وتأسيس فرق جملية لالستجابة للطوارئ يف حالة 1069
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحممد أمحد بامحيدالكوارث

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعالبندري مبارك الدورسيالربنامج التدريبي للتطوع يف املجتمع السعودي1070

إنجازات النادي العلمي السعودي يف جمال العمل 1071
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعسمر حممد السقافالتطوعي االجتامعي العلمي

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعسارة حممد سعود آل سعودالعمل التطوعي مع األيتام1072

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعمجعان عيل الزهراينجتربة جلنة األمري سلطان بن عبد العزيز اخلاصة لإلغاثة1073

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل عمر بن جحالنالكشافة السعودية والعمل التطوعي1074

دراسة اجتاهات الطالب السعوديني نحو العمل 1075
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعخالد يوسف برقاويالتطوعي

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعممدوح حممد كامل جرباآلفاق املستقبلية للعمل التطوعي1076

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحمسن عيل احلازميالعمل التطوعي املنظم: رؤية وطريقة عمل1077

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد الرمحن عبد العزيز السويلمالنظام الوطني للتطوع: تصورات مقرتحة1078

تصورات ورؤى مستقبلية وإسرتاتيجيات لتفعيل 1079
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعابتسام محزة عنربيالعمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية

املؤمتر السعودي الثاين للتطوععبد اهلل راشد السنيديمشاركة موظفي الدولة يف األعامل التطوعية واإلغاثية1080

العمل السعودي التطوعي: رؤية حول تيسري عمل 1081
املؤمتر السعودي الثاين للتطوعخالد عبد الرمحن العجيميمؤسسات املجتمع املدين يف اململكة
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املؤمتر السعودي الثاين للتطوعرشيد صالح العيدجماالت التطوع يف اإلسعافات األولية1082

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعحسني عبد الرمحن العذلمرشوع النظام الوطني للعمل التطوعي1083

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعاجلوهرة العكرشاملرأة والعمل التطوعي1084

املؤمتر السعودي الثاين للتطوعفهد محد املغلوثختطيط الربامج التطوعية وآلية تنفيذها1085

الدراسات الدعوية: الواقع حممد عبد الرمحن العمرحترير مفهومي الدعوة واالتصال وبيان الصلة بينهام1086
واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع عبد اهلل إبراهيم الشويامنواقع األفكار البحثية يف أقسام الدعوة1087
واآلمال

وسائل الدعوة وأساليبها بني حترير املفهوم ومقصد 1088
الدراسات الدعوية: الواقع حممد خالد البداحالتطبيق

واآلمال

الدراسات الدعوية والتقنية املعارصة: الدعوة 1089
الدراسات الدعوية: الواقع ناجي إبراهيم العرفجاإلليكرتونية

واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع صالح عبد اهلل الفريحالدعوة إىل اهلل يف مواجهة التطرف الفكري1090
واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع سليامن قاسم العيداحلاجات الدعوية للشباب1091
واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع عبد الرب نواب الديناخلطاب الدعوي ومقومات النجاح1092
واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع خالد عبد الرمحن القرييشاإلنحراف الفكري وأثره يف اإلرهاب1093
واآلمال

الدراسات الدعوية ومعاجلة السلوك املنحرف: 1094
الدراسات الدعوية: الواقع إبراهيم عبد اهلل املطلقاالحتساب عىل السحر والسحرة أنموذجًا

واآلمال

آراء العاملني يف ميادين الدعوة يف اإلفادة من 1095
الدراسات الدعوية: الواقع عبد اهلل حممد املطوعالدراسات العليا يف أقسام الدعوة باجلامعات السعودية

واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع يوسف دخيل احلارثياكتشاف شخصية املدعو1096
واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع أمحد عبد اهلل الفريحالتقارير وأثرها يف صناعة الدراسات الدعوية1097
واآلمال
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الدراسات الدعوية: الواقع اجلوهرة حممد العمرايندعوة غري املسلمني يف العرص احلارض1098
واآلمال

الدراسات الدعوية: الواقع ملياء سليامن الطويلواقع دعوة غري املسلمني: تقويم وختطيط1099
واآلمال

املؤمتر اإلسالمي للحوارسعد بن عيل الشهرايناحلوار وأهدافه يف القرآن والسنة1100

املؤمتر اإلسالمي للحوارأسعد السحمرايناحلوار يف القرآن والسنة: األسس واملنطلقات1101

املؤمتر اإلسالمي للحوارجواد حممد اخلاليصجتارب من احلوار احلضاري عرب التاريخ1102

املؤمتر اإلسالمي للحوارأمحد حممد هليلمنهج احلوار وضوابطه1103

املؤمتر اإلسالمي للحوارماجد بن حممد املاجداحلوار بني األديان: ضوابطه وآدابه1104

املؤمتر اإلسالمي للحوارمنقذ بن حممد السقارإشكاليات احلوار وحمظوراته1105

املؤمتر اإلسالمي للحوارعبداهلل عمر نصيفالتنسيق بني املؤسسات اإلسالمية املعنية باحلوار1106

املؤمتر اإلسالمي للحوارحممد السامكاحلوار مع أتباع الرساالت اإلهلية1107

املؤمتر اإلسالمي للحواربدر احلسن القاسميحوار مع اتباع الفلسفات الوضعية1108

املؤمتر اإلسالمي للحوارفوزي فاضل الزفزافمستقبل احلوار يف ظل االساءات املتكررة ايل اإلسالم1109

املؤمتر اإلسالمي للحوارعبدالرمحن املايصاحلوار يف ضوء املبادئ االساسية للعالقات البرشية1110

املؤمتر اإلسالمي للحوارحممود أمحد غازيأمهية احلوار بني احلضارات يف حتقيق السالم العاملي1111

املؤمتر اإلسالمي للحوارمصطفى الزياخاملرجعية القيمية للحامية من األخطار البيئية1112

املؤمتر اإلسالمي للحوارعيل أوزكاالرسة واالخالق يف املشرتك اإلنساين1113
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اجلمعية العمومية هليئة التنسيق حممد ثوري دشاناملنظامت اإلسالمية ومايوجهها من حتديات معارصة1114
للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق باسل مرعياملشكالت الداخلية للمنظامت اإلسالمية1115
للمنظامت اإلسالمية

املنظامت اإلسالمية ومايواجهها من حتديات 1116
اجلمعية العمومية هليئة التنسيق حممد يوسف هاجراسرتاتيجية

للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق فتحي الراوياملنطامت والتحديات التي تواجهها ف عرص العوملة1117
للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق هاين البناالعمل اخلريي اإلسالمي حتديات وآمال ورؤى1118
للمنظامت اإلسالمية

املنظامت اإلسالمية يف أوروبا يف مواجهة حتدي الرشاكة 1119
اجلمعية العمومية هليئة التنسيق عبداملجيد عمر النجاراحلضارية

للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق صالح الوهيبيالتنسيق اخلريي يف اخلليج1120
للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق عبدالرزاق سون جويونجاحتاد املسلمني الكوريني: الواقع والتحديات1121
للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق امحد عيل الصيفيوضع اجلاليات اإلسالمية يف أمريكا الالتينية1122
للمنظامت اإلسالمية

اجلمعية العمومية هليئة التنسيق رايب أرثرDialogue in Judaism  احلوار يف اليهودية1123
للمنظامت اإلسالمية

البيئة1124 اجلمعية العمومية هليئة التنسيق ميغل أنجلEnvironmental Protection  محاية 
للمنظامت اإلسالمية

1125 The State of Morality in the World
اجلمعية العمومية هليئة التنسيق هناد عوضToday االخالق يف العامل

للمنظامت اإلسالمية

La protection de l›environnement  محاية 1126
اجلمعية العمومية هليئة التنسيق ميغل أنجلالبيئة

للمنظامت اإلسالمية

1127 Dialogue and Its Impact on Peaceful
اجلمعية العمومية هليئة التنسيق جيمس كيندرCoexistence  احلوار وأثره عىل التعايش السلمى

للمنظامت اإلسالمية

املؤمتر العاملي للحوارادكوانش موريآداب اخلالف بني األديان1128

املؤمتر العاملي للحوارميغل أنجلمحاية البيئة واجب مشرتك بني مجيع الدول1129
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املؤمتر العاملي للحوارعيل السامنتقويم احلوار وتطويره1130

املؤمتر العاملي للحوارنجيب جربائيلنظرية العيش املشرتك1131

املؤمتر العاملي للحوارأسعد السحمراينالدين واالرسة وعالقتهام باستقرار االرسة1132

املؤمتر العاملي للحوارسمري عبداحلميد نوحاحلوار مع املعتقدات الرشقية مستقبله وآفاقه املجتمع1133

جهود الدول واملنظامت العاملية يف تعزيز احلوار 1134
املؤمتر العاملي للحوارنبيل حدادومواجهة معوقاته

املؤمتر العاملي للحوارنبيل لوقا بيباوياالعالم وأثره يف اشاعة ثقافة احلوار والتعايش1135

املؤمتر العاملي للحوارحممد عيل التسخرييأمهية الدين والقيم يف بناء االنسان اخلري1136

املؤمتر العاملي للحوار-احلوار وأثره يف التعايش السلمي1137

املؤمتر اإلسالمي الرابع-أدب اخلالف1138

املؤمتر اإلسالمي الرابع-االرهاب تعريفه ومسبباته1139

املؤمتر اإلسالمي الرابع-األرسة يف اإلسالم1140

املؤمتر اإلسالمي الرابع-األمة اإلسالمية1141

املؤمتر اإلسالمي الرابع-التزام املسلم باألخالق اإلسالمية1142

املؤمتر اإلسالمي الرابع-التنسيق بني املنظامت اإلسالمية يف الدعوة واإلغاثة1143

املؤمتر اإلسالمي الرابع-احلوار مع اتباع الديانات األخرى1144

املؤمتر اإلسالمي الرابع-اخلطاب اإلسالمي يف عرص العوملة1145
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املؤمتر اإلسالمي الرابع-الدعوة اإلسالمية ومنهجها القرآين1146

املؤمتر اإلسالمي الرابع-املسلمون وعوامل وحدهتم1147

املؤمتر اإلسالمي الرابع-املشكالت الفقهية يف  املناطق القطبية1148

املؤمتر اإلسالمي الرابع-املشكالت الفقهية لألقليات اإلسالمية يف الغرب1149

املؤمتر اإلسالمي الرابع-تنشيط مهمة املسجد يف الغرب1150

املؤمتر اإلسالمي الرابع-دعوة غري املسلمني يف أفريقيا لإلسالم1151

املؤمتر اإلسالمي الرابع-منهج الدعوة يف اإلسالم1152

املؤمتر اإلسالمي الرابع-مهمة املسلمني يف الغرب1153

املؤمتر اإلسالمي الرابع-مهمة املنظامت يف مواجهة اهلجامت عىل اإلسالم1154

املؤمتر اإلسالمي الرابع-واجب املسلمني نحو ختليص القدس من اليهود1155

املؤمتر اإلسالمي الرابع-وسائل حتذير الشباب من املخدرات1156

املؤمتر اإلسالمي الرابع-العمل اإلسالمي والتنسيق بني اجلمعيات1157

املؤمتر اإلسالمي الرابع-العوملة واقتصاد العامل اإلسالمي1158

املؤمتر اإلسالمي الرابع-العوملة واألخالق1159

املؤمتر اإلسالمي الرابع-العوملة واإلعالم اإلسالمي1160

املؤمتر اإلسالمي الرابع-املرأة ومكانتها يف اإلسالم1161
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املؤمتر اإلسالمي الرابع-املسجد ومسؤوليته يف جمتمع األقليات اإلسالمية1162

املؤمتر اإلسالمي الرابع-املسلمون يف أوروبا1163

املؤمتر اإلسالمي الرابع-املسلمون وحتديات العوملة1164

املؤمتر اإلسالمي الرابع-وضع املسلمون يف أفريقيا1165

مؤمتر مكة املكرمة الرابععبد احلليم عويسمشاريع علمية يف جمال وحدة األمة اإلسالمية1166

مؤمتر مكة املكرمة الرابعجعفر عبد السالممرشوع لتوحيد التعليم العايل بني اجلامعات اإلسالمية1167

مؤمتر مكة املكرمة الرابعمحود عبد العزيز البدرالتحديات اإلعالمية التي تواجه األمة اإلسالمية1168

مؤمتر مكة املكرمة الرابعحممد عبده يامينوحدة األمة اإلعالمية1169

مؤمتر مكة املكرمة الرابععبد الرمحن الشبييلاملنظامت واالحتادات اإلعالمية اإلسالمية والتحديات1170

مؤمتر مكة املكرمة الرابعنارص مسفر الزهراينالتحديات اإلعالمية1171

مؤمتر مكة املكرمة الرابعحسن غزالةأسس اسرتاتيجية إسالمية لعمل إعالمي مشرتك1172

مؤمتر مكة املكرمة الرابععبد القدوس أبو صالحاألدب اإلسالمي والتحدي الفني1173

مؤمتر مكة املكرمة الرابععادل بن عيل الشدينحو أمن فكري للمجتمعات اإلسالمية1174

مؤمتر مكة املكرمة الرابععدنان بن حسن باحارثاملسلمون والتحدي الثقايف1175

مؤمتر مكة املكرمة الرابعأمحد حممد عيلالتحديات االقتصادية التي تواجه األمة1176

التحديات االقتصادية التي تواجه األمة الواقع 1177
مؤمتر مكة املكرمة الرابععبد احلميد الغزايلواملخرج
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مؤمتر مكة املكرمة الرابععمر زهري حافظالبنوك اإلسالمية أمام التحديات املعارصة1178

مؤمتر مكة املكرمة الرابععبد اهلل بن عمر نصيفمعامل التنسيق يف جماالت العمل اإلسالمي املشرتك1179

مؤمتر مكة املكرمة الرابععصام هاشم اجلفريحلول تطبيقية مقرتحة للتحديات االقتصادية1180

مؤمتر مكة املكرمة الرابع-دور مؤسسة الوقف يف حتسني اداء احللول االقتصادية1181

مؤمتر مكة املكرمة الرابععبد العزيز عثامن التوجيرياملهام احلضارية للمنظامت اإلسالمية1182

مؤمتر مكة املكرمة الرابعكامل الصادق عمرانمواجهه التحديات من خالل املنظامت الدولية1183

مؤمتر مكة املكرمة الرابععدنان بن خليل باشامهمة املنظامت اإلسالمية يف مواجهه التحديات1184

مؤمتر مكة املكرمة الثالثوهبة مصطفى الزحييلموقف اإلسالم من اتباع الرساالت اإلهلية1185

مؤمتر مكة املكرمة الثالثحممد عثامن صالحالقواعد الرشعية للعالقات الدولية1186

مؤمتر مكة املكرمة الثالثنبيل حممد توفيق الساملوطياألبعاد االيامنية حلقوق االنسان يف اإلسالم1187

مؤمتر مكة املكرمة الثالثسامل سقاف اجلفريالقواعد الرشعية للعالقات الدولية1188

مؤمتر مكة املكرمة الثالثعيل حميى الدين القره داغياألسس واملبادىء اإلسالمية للعالقات الدولية1189

مؤمتر مكة املكرمة الثالثحممد عبد القادر أبو فارسوثيقة صلح احلديبية1190

مؤمتر مكة املكرمة الثالثصالح الصاويتأمالت حقوقية يف خطبة الوداع1191

مؤمتر مكة املكرمة الثالثحممد تقي العثامينسامحة األحكام الرشعية يف عالقة املسلمني بغريهم1192

مؤمتر مكة املكرمة الثالثقاسم أمحد القردينامذج من التسامح العلمي لإلسالم مع اخلصوم1193
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مؤمتر مكة املكرمة الثالثسعيد حارب املهرييالسالم العاملي بني اإلسالم والفكر العريب1194

مؤمتر مكة املكرمة الثالثجعفر عبد السالماإلسالم واحلرب1195

مؤمتر مكة املكرمة الثالثحسنني حممد ربيععالقة الدولة األيوبية ودولة املامليك مع أوربا1196

مؤمتر مكة املكرمة الثالثجعفر شيخ إدريسعالقة الغرب بالعامل1197

مؤمتر مكة املكرمة الثالثعبد احلليم عويساحلوار واحلروب ومنطق القوة1198

بعد أربعني سنة من احلوار اإلسالمي املسيحي: ما 1199
مؤمتر مكة املكرمة الثالثعز الدين إبراهيماجلدوى وما املستقبل ؟

مؤمتر مكة املكرمة الثالثعبد اهلل بن حمفوظ ولد بيهحوار أم صدام:  تعاون أم خصام1200

مؤمتر مكة املكرمة الثالثصالح سليامن الوهيبياألمم املتحدة ورضورة تصحيح مسارها1201

مؤمتر مكة املكرمة الثالثعبد الرمحن العموديالرصاع احلضاري بني األمم1202

مؤمتر مكة املكرمة السابع حممد الرابع احلسني الندوياحلمالت عىل النبي الكريم يف عهد النبوة1203
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع عبدالرمحن السديساحلمالت يف عرص النبوة1204
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع حممد بن عبدالرمحن العريفياحلمالت الصليبية1205
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع توماس نيلسوناحلمالت يف العرص احلديث1206
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع عبداهلل األشعلاحلمالت اجلديدة وترصحيات البابا1207
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع مازن هاشم الفاعورياحلمالت الصليبية1208
»نرصة النبي«

األهداف الدينية حلمالت النيل من خري الربية صىل اهلل 1209
مؤمتر مكة املكرمة السابع عائض بن عبداهلل القرينعليه وسلم

»نرصة النبي«



210

اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

مؤمتر مكة املكرمة السابع أمحد الريسويناألبعاد السياسية للحمالت العدائية1210
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع رضوان نايف السيدأهداف احلمالت وتداعياهتا1211
»نرصة النبي«

مسئولية العلامء واملثقفني ورجال الفكر واملال يف نرصة 1212
مؤمتر مكة املكرمة السابع رائد شفيق حليحلنبي األمة صىل اهلل عليه وسلم

»نرصة النبي«

مسئولية العلامء واملثقفني ورجال الفكر واملال يف نرصة 1213
مؤمتر مكة املكرمة السابع سعد بن عبداهلل الربيكنبي األمة صىل اهلل عليه وسلم

»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع حممد عبده يامينمسئولية اإلعالم يف نرصة النبي صىل اهلل عليه وسلم1214
»نرصة النبي«

مسئولية وسائل اإلعالم نحو نرصة النبي صىل اهلل 1215
مؤمتر مكة املكرمة السابع حممد اهلاشمي احلامديعليه وسلم

»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع فوزي فاضل الزفزافموقف مؤسسات احلوار احلضاري ومسئولياهتا1216
»نرصة النبي«

واجب األفراد واألرس جتاه نرصة النبي صىل اهلل عليه 1217
مؤمتر مكة املكرمة السابع سليامن بن حامد البطحيوسلم

»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة السابع أبوجره بن عبداهلل السلطايننرصة نبي األمة صىل اهلل عليه وسلم1218
»نرصة النبي«

مؤمتر مكة املكرمة الثامنحممد احلبيب اهليلةجوانب من مشكالت اخلطاب اإلسالمي1219

مؤمتر مكة املكرمة الثامنعبد اهلل بن ضيف اهلل الرحييلاخلطاب اإلسالمية بني الواقع واملأمول1220

مؤمتر مكة املكرمة الثامنسعيد إسامعيل حينياخلطاب اإلسالمي بني الرفض والتسليم1221

مؤمتر مكة املكرمة الثامنعبد الوهاب بن لطف الدليمياخلطاب اإلسالمي بني القواطع واالجتهاد1222

مؤمتر مكة املكرمة الثامنأمحد بن حممد نعامنأمهية اخلطاب وحاجة اإلنسان إليه1223

مؤمتر مكة املكرمة الثامنكامل الصادق عمراناخلطاب اإلنساين بني الصالح والفساد1224

مؤمتر مكة املكرمة الثامنعبد الكريم حممد بكارمشكالت تواجه اخلطاب اإلسالمي1225
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مؤمتر مكة املكرمة الثامنعبد اهلل بن حمفوظ ولد بيهاخلطاب اإلسالمي بني القواطع واالجتهاد1226

مؤمتر مكة املكرمة الثامنسعيد عبد اهلل حارباخلطاب اإلسالمي: سامته وأهدافه1227

مؤمتر مكة املكرمة الثامنحممد خازر املجايلموقف اآلخرين من اخلطاب اإلسالمي1228

مؤمتر مكة املكرمة الثامنحممد موسى الرشيفاخلطاب اإلسالمي بني الواقع واملأمول1229

مؤمتر مكة املكرمة الثامنعيل بن عمر بادحدحجتديد اخلطاب الدعوي1230

مؤمتر مكة املكرمة الثامنصالح بن عبد اهلل بن محيدموقف اآلخرين من اخلطاب اإلسالمي1231

مؤمتر مكة املكرمة الثامنجعفر عبد السالمموقف اآلخرين من اخلطاب اإلسالمي1232

اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي للغرب بعد أحداث 1233
املؤمتر اإلعالمي للملتقى أمحد بن سيف الدين الرتكستاين11 سبتمر

العاملي للعلامء املسلمني

املؤمتر اإلعالمي للملتقى مصطفى املحمودياخلطاب اإلسالمي يف املجتمع اإلعالمي1234
العاملي للعلامء املسلمني

اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي يف مواجهة تداعيات 1235
املؤمتر اإلعالمي للملتقى عبد اهلل منصور11 سبتمر

العاملي للعلامء املسلمني

دور اإلعالم اإلسالمي يف الدفاع عن القضايا 1236
املؤمتر اإلعالمي للملتقى حممد نمر السامكاإلسالمية

العاملي للعلامء املسلمني

جهود علامء املسلمني يف تنبيه األمة لألخطار التي 1237
املؤمتر اإلعالمي للملتقى أنور ماجد عشقيتواجهها

العاملي للعلامء املسلمني

املؤمتر اإلعالمي للملتقى خالد مذكور املذكورأثر اإلعالم يف الرتويح ألسس العوملة وثقافتها1238
العاملي للعلامء املسلمني

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان كامل اسامعيل الرشيفحقوق اإلنسان والقضايا الكربى1239
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان حممد السامكحقوق اإلنسان والتنمية1240
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان إبراهيم عبد اهلل املرزوقيحقوق اإلنسان بني النظرية والتطبيق1241
يف اإلسالم
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الندوة العاملية حلقوق اإلنسان عبد العزيز ثامن التوجيريحقوق اإلنسان يف التعاليم اإلسالمية1242
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان حامد أمحد الرفاعيالتصور اإلسالمي حلقوق اإلنسان وواجباته1243
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان مبارك سعدون املطوعاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان1244
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان حممد بن عبد الرمحن البابطنيوسائل اإلثبات واإلعرتاف يف الرشيعة اإلسالمية1245
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان إبراهيم بن عبد العزيز البرشحقوق املتهم يف الدفاع عن نفسه يف اإلسالم1246
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان صاحلة عابدينحقوق املرأة يف اإلسالم1247
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان إبريس صفوتحقوق الطفل يف اإلسالم1248
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان صالح بن حسني العايدحقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم1249
يف اإلسالم

الندوة العاملية حلقوق اإلنسان ماريو شالويااألقليات املسلمة يف املجتمعات الغربية1250
يف اإلسالم

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى حيي بن إبراهيم اليحياإلمامان البخاري ومسلم وأثرمها يف تدوين احلديث1251
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى حممد عيل الباركيف أسلم املغول1252
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى فواز بن عيل الدهاسبالد ما وراء النهر: موطن العلم والعلامء1253
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى عبد اهلل بن سعيد الغامديانتشار اإلسالم يف آسيا الوسطى1254
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى عبد اهلل مبرش الطرازيانتشار اإلسالم يف وسط آسيا1255
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى حممد سعيد حسن بخارياآلئمة من آسيا الوسطى وأثرهم يف العلوم الرشعية1256
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى حممد حرباحلالة الدينية يف القرية القرغيزية املعارصة1257
وأثرهم احلضاري
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مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى امحد كاظم أوروننظرة عىل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا1258
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى زكريا كتابجيرائد اللغة العربية يف إقليم خوارزم1259
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى عبد اهلل حسن خابامجهوريات آسيا الوسطى يف عامل اليوم1260
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى رمحة اهلل قاسيموناللغة العربية وأثرها يف شعوب آسيا الوسطى1261
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مسلمو آسيا الوسطى زياد حممد هواشنالقراخانيون يف تركستان : تاريخ منيس وحضارة باقية1262
وأثرهم احلضاري

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسعبد الصبور شاهنيالتأثري العريب اإلسالمي يف احلضارة األوروبية1263

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسعبد الستار فتح اهلل سعيدآفاق احلوار بني الثقافات واحلضارات1264

مستقبل احلوار بني الثقافات واحلضارات: اإلجيابيات 1265
مؤمتر مكة املكرمة اخلامسعبد اهلل التطاويوالسلبيات

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسأمحد عبد الرمحن القايضاحلوار يف القرآن والسنة : أسسه وأهدافه1266

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسبسام داود عجكاحلوار يف الكتاب والسنة : مبادئه وأهدافه1267

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسإبراهيم بن إدريس جاوإسهام األقليات املسلمة يف احلوار احلضاري والثقايف1268

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسإسامعيل لطفي حافاكياإسهام األقليات املسلمة بتايالند يف احلوار احلضاري1269

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسكامل إسامعيل الرشيفاإلسالم وحوار احلضارات1270

احلوار الثقايف واحلضاري يف خدمة السالم: رؤية 1271
مؤمتر مكة املكرمة اخلامسحممود عكامإسالمية

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسحممد حممود عبد النبيموانع احلوار بني عقدة الضعف وعقيدة القوة1272

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسحممد سعيد رمضان البوطي احلضارة اإلسالمية وجريمة العبث بالتاريخ1273
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مؤمتر مكة املكرمة اخلامسحممد عامرةاملوقف اإلسالمي من نزعة رصاع احلضارات1274

مستقبل احلوار بني الثقافات واحلضارات: رؤية 1275
مؤمتر مكة املكرمة اخلامسمصطفى إبراهيم سريبتشإسالمية

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسمطيع اهلل دخيل اهلل احلريباحلوار والتعايش اإلنساين يف ضوء اخلطاب اإلسالمي1276

مؤمتر مكة املكرمة اخلامسسعيد إسامعيل صينيأثر اإلعالم يف احلوار بني احلضارات والثقافات1277

مؤمتر اإلسالم يف آسيا الوسطى: سعد بن عيل الشهراينأسلوب ومنهج الدعوة اإلسالمية1278
تاريخ ومعارصة

مؤمتر اإلسالم يف آسيا الوسطى: عبد اهلل مبرش الطرازيحقيقة اإلسالم وسامحته1279
تاريخ ومعارصة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا روبرتو مارتناسهامات املسلمني يف التنمية الوطنية1280
الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا عمر مارك وستوناسهامات املسلمني يف التنمية املحلية1281
الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا ايفان رود يغز تشافريجهود املسلمني يف تعزيز العالقات الدولية1282
الالتينية: حضارة وثقافة

اإلسالم وتوطيد العالقات اإلنسانية بني األفراد 1283
مؤمتر اإلسالم يف أمريكا حممد بن عبد الرمحن العريفيواملجتمعات

الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا صالح بن حسني العايداإلسالم والغرب تعايش وتعاون1284
الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا هبيج مال حويشاإلسالم وحوار احلضارات1285
الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا حممد منقذ حممود السقاراإلسالم دعوة وحوار1286
الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا روبرتو مارينشبهات حول اإلسالم1287
الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا عبد الفاتح سعسع حممودمفاهيم خاطئة عن اإلسالم1288
الالتينية: حضارة وثقافة

صور من املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم املنترشة يف 1289
مؤمتر اإلسالم يف أمريكا ريكاردو لوبيز دوسيلأمريكا الالتينية

الالتينية: حضارة وثقافة
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مؤمتر اإلسالم يف أمريكا عبد الرمحن بن زيد الزنيديحقوق اإلنسان يف اإلسالم1290
الالتينية: حضارة وثقافة

اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية يف أمريكا 1291
مؤمتر اإلسالم يف أمريكا باسكال كوندوليوالالتينية

الالتينية: حضارة وثقافة

األقليات املسلمة يف أمريكا الالتينية بني الواقع 1292
مؤمتر اإلسالم يف أمريكا صالح بن حسني العايدواملأمول

الالتينية: حضارة وثقافة

واقع املسلمني يف دول أمريكا الالتينية : املسلمون يف 1293
مؤمتر اإلسالم يف أمريكا عبد القادر اسامعيلاألرجنتني أنموذجًا

الالتينية: حضارة وثقافة

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا قاسم حممد طيجناهلوية والتعليم اإلسالمي : صعوبات وحلول1294
الالتينية: حضارة وثقافة

املساجد واملؤسسات اإلسالمي وأمهيتها يف جمتمعات 1295
مؤمتر اإلسالم يف أمريكا حممود عمر أبو رشارةاألقليات املسلمة

الالتينية: حضارة وثقافة

عالقة املؤسسات اخلريية واملنظامت اإلغاثية يف أمريكا 1296
الالتينية

بدر بن إبراهيم بن حممد 
اجلهيمي

مؤمتر اإلسالم يف أمريكا 
الالتينية: حضارة وثقافة

امللتقى العاملي األول للعلامء عامر الطالبيمرشوع فكرة الوحدة كام يتصوره مالك بن نبي1297
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء عبد اهلل التطاويوحدة األمة واحلتم التارخيي1298
املسلمني

عيل بن السيد عبد الرمحن وحدة األمة اإلسالمية يف القرآن1299
اهلاشم

امللتقى العاملي األول للعلامء 
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء أمحد عمر هاشموحدة األمة اإلسالمية يف السنة النبوية1300
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء وهبة مصطفى الزحييلوحدة األمة اإلسالمية يف القرآن والسنة النبوية1301
املسلمني

الوحدة اإلسالمية: نامذج من سرية الرسول عليه 1302
امللتقى العاملي األول للعلامء امحد حممد هليلالسالم والسلف الصالح

املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء إبراهيم جربيلوحدة األمة يف التاريخ اإلسالمي1303
املسلمني

رابطة العامل اإلسالمي نموذج ميضء للوحدة يف 1304
امللتقى العاملي األول للعلامء رأفت غنيمي الشيخالتاريخ اإلسالمي املعارص

املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء عكرمة سعيد صربياحلفاظ عىل هوية األمة وشخصيتها1305
املسلمني
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امللتقى العاملي األول للعلامء مصطفى إبراهيم سرييتشرعاية األقليات املسلمة ومحاية هويتها اإلسالمية1306
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء منقذ بن حممود السقارغري املسلمني يف املجتمع املسلم1307
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء صويف حسن أبو طالبتوحيد الترشيعات كطريق لوحدة األمة اإلسالمية1308
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء جعفر شيخ إدريسالوحدة لصد احلرب الغربية عىل اإلسالم1309
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء حممد عبد احلليم عمرالوحدة االقتصادية لألمة اإلسالمية1310
املسلمني

الوحدة اإلسالمية بني موجبات غحيائها وعوامل 1311
امللتقى العاملي األول للعلامء أبو لبابة الطاهر صالح حسنيتثبيطها

املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء اسامعيل عبد الرحيم شليامأمهية وحدة األمة اإلسالمية ومعوقاهتا1312
املسلمني

امللتقى العاملي األول للعلامء نبيل حممد توفيق الساملوطينحو تشخيص نقدي لتمزق األمة اإلسالمية1313
املسلمني

ندوة التعايش السلمي يف جعفر عبد السالم عيلحقوق غري املسلمني يف الدول اإلسالمية1314
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف حممد عيل حممد شكرياملسلمون والتعايش السلمي يف البلدان غري اإلسالمية1315
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف عادل بن حممد الغرباويالتعايش السلمي يف عصور الدول اإلسالمية1316
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف أبو بكر رفيق أمحداإلسالم يف مواجهة التطرف من الداخل واخلارج1317
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف خمدوم مبارك مدينالقيم اإلنسانية يف اإلسالم1318
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف عبد اهلل املصلحأسس التعايش السلمي يف اإلسالم ومرتكزاته1319
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف إبراهيم بن عبد اهلل املرزوقيحقوق اإلنسان يف اإلسالم1320
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف بدر احلسن القاسمياحرتام التنوع احلضاري والثقايف1321
اإلسالم
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ندوة التعايش السلمي يف عبد اهلل عيل بصفرالقيم اإلنسانية يف اإلسالم1322
اإلسالم

ندوة التعايش السلمي يف حممد سلطان دون الندوياإلسالم وحقوق اإلنسان1323
اإلسالم

مؤمتر مكة املكرمة السادسعبد القادر تونكإصالح منهجية التعليم اإلسالمي1324

مؤمتر مكة املكرمة السادسالسيد حممد عثامن املحمديالدعوة إىل إصالح املناهج1325

تقويم مناهج العلوم اإلسالمية لدى اجلاليات املسلمة 1326
مؤمتر مكة املكرمة السادسامحد جاب اهلليف الغرب

مؤمتر مكة املكرمة السادسعباس عوض اهلل عباسنقويم مناهج العلوم اإلسالمية يف أفريقيا1327

دور التعليم اإلسالمي يف اهلند يف إقامة العدل والسلم 1328
مؤمتر مكة املكرمة السادسرأفت غنيمي الشيخوالتعاون

مسؤولية املنظامت اإلسالمية يف حتقيق مقاصد التعليم 1329
مؤمتر مكة املكرمة السادسصالح سليامن الوهيبياإلسالمي

مسؤولية املنظامت اإلسالمية يف حتقيق مقاصد التعليم 1330
مؤمتر مكة املكرمة السادسجعفر عبد السالماإلسالمي

دور املدرسة يف مكافحة اإلرهاب من منظور الرتبية 1331
مؤمتر مكة املكرمة السادسخالد الظاهرياإلسالمية

مستقبل الدعوة اإلسالمية يف الغرب عىل ضوء 1332
مؤمتر مكة املكرمة السادسأمحد جاب اهللاملتغريات الدولية

مؤمتر مكة املكرمة السادسحممد فتحي عيدأثر التعليم اإلسالمي يف توطيد األمن1333

احلمالت عىل النبي الكريم واخذه باحللم واملصابرة 1334
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: حممد الرابع احلسني الندويعليها

املسلمون والتحديات املعارصة

عبدالرمحن بن عبد العزيز احلمالت يف عرص النبوة1335
السديس

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: 
املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: حممدعبدالرمحن العريفياحلمالت الصليبية1336
املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: كوماس نيلسوناحلمالت يف العرص احلديث1337
املسلمون والتحديات املعارصة
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مؤمتر مكة املكرمة الثاين: عبداهلل االشعلاحلمالت اجلديدة وترصحيات البابا1338
املسلمون والتحديات املعارصة

األهداف الدينية حلمالت النيل من خري الربية صىل اهلل 1339
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: عائض بن عبد اهلل القرينعليه وسلم

املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: أمحد الريسويناألبعاد السياسية للحمالت العدائية1340
املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: أبو جرة عبد اهلل السلطايننرصة نبي األمة صىل اهلل عليه وسلم1341
املسلمون والتحديات املعارصة

مسؤولية العلامء واملثقفني ورجال الفكر واملال يف 1342
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: حممد بن حيي النجيمينرصة النبي

املسلمون والتحديات املعارصة

مسؤولية الدول واملنظامت واهليئات الرسمية والشعبية 1343
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: صالح سليامن الوهيبييف نرصة النبي

املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: حممد عبده يامينمسؤولية اإلعالم يف نرصة النبي صىل اهلل عليه وسلم1344
املسلمون والتحديات املعارصة

مسؤولية وسائل اإلعالم نحو نرصة النبي صىل اهلل 1345
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: حممد اهلاشمي احلامديعليه وسلم

املسلمون والتحديات املعارصة

واجب األفراد واألرس جتاة نرصة النبي صىل اهلل عليه 1346
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: سليامن بن حامد البطحيوسلم

املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: عادل بن عيل الشدينحو نرصة عملية للنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم1347
املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: جعفر عبد السالمدراسة عن جتدد اإلساءة املسيحية وترصحيات البابا1348
املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: عبد احلليم عويساحلمالت يف أواخر اخلالفة العباسية1349
املسلمون والتحديات املعارصة

نحو اسرتاتيجية علمية لنرصة الرسول صىل اهلل عليه 1350
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: نبي حممد توفيق الساملوطيوسلم

املسلمون والتحديات املعارصة

مؤمتر مكة املكرمة الثاين: حممود أمحد غازينرصة نبي األمة مسؤولية احلكومات والدول املسلمة1351
املسلمون والتحديات املعارصة

مثال شخصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف الثقافة 1352
مؤمتر مكة املكرمة الثاين: هبة اهلل سعيد كاملييفالروسية التقليدية

املسلمون والتحديات املعارصة

ندوة صورة اإلسالم يف اإلعالم -أزمة الوعي باإلسالم يف اإلعالم املعارص1353
املعارص
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اسم املؤمترالباحثعنوان البحثم

اإلعالم والتسويق: اخلطاب اإلعالمي وأزمة املسلمني 1354
ندوة صورة اإلسالم يف اإلعالم -يف الغرب

املعارص

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا عبد اهلل بن عمر نصيفاإلسالم دين التسامح والسالم1355
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا جعفر عبد السالم عيلحقوق اإلنسان يف اإلسالم1356
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا يوسف عبد اهلل الزاملاملال واإلقتصاد يف اإلسالم1357
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا عبد الوهاب نور ويلاإلسالم واإلرهاب1358
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا مجيل هي سويلدراسة تارخيية حول اإلسالم يف رشق آسيا1359
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا سليم الرمحن خان صديقياإلسالم وأثره احلضاري يف دول رشق آسيا1360
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا جعفر شيخ إدريسأصول إسالمية للعالقات الدولية1361
حضارة ومعارصة

آفاق العالقات اإلسالمية والرشق آسيوية يف احلارض 1362
ندوة اإلسالم يف رشق آسيا إبراهيم بن إدريس جاوواملستقبل

حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا داود كوا آزاإلسالم واملسلمون يف تايوان1363
حضارة ومعارصة

ندوة اإلسالم يف رشق آسيا عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكياإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه1364
حضارة ومعارصة

امللتقى األول للجهات اخلريية عبدالرمحن متعب الشتويتطوير العاملني يف اجلهات اخلريية1365
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية نارص بن حممد القحطاينالتدريب وتطوير العاملني يف العمل اخلريي1366
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية عمر بن نصري الربكايتاجلهات اخلريية ورشائح املجتمع1367
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية صالح بن عابد القزالنالتنظيامت اإلدارية واإلدارة يف العمل التطوعي1368
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية أمحد بن حممد الشبعانجتارب شخصية من ميدان العمل اخلريي1369
بمنطقة القصيم
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امللتقى األول للجهات اخلريية هدى حممد الغفييلثقافة التطوع يف املؤسسات التعليمية1370
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية زهرة العوضبرنامج تثقيف األم  والطفل املنزيل1371
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية فاطمة صالح املنصوررؤية يف ثقافة العمل اخلريي1372
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية نورة حممد الرشيدتفعيل العمل اخلريي1373
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية جوهرة صالح املرشودثقافة العمل اخلريي1374
بمنطقة القصيم

امللتقى األول للجهات اخلريية عزيزة عبدالرمحن النصارمقومات ومعوقات العمل اخلريي1375
بمنطقة القصيم
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التوزيع الموضوعي ألبحاث مؤتمرات العمل الخيري 
الخليجي 2008-2000

النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
5.02%69تعليم القرآن الكريم1
2.98%41الدعوة2
2.33%32اقتصاديات الوقف 3
2.25%31األوقاف4
2.25%31الدفاع عن الرسول5
2.25%31العمل اخلريي واإلعالم6
2.25%31أحكام الزكاة7
2.11%29التنمية االجتامعية8
2.04%28الشباب9
2.04%28العالقات الدولية10
2.04%28مشكالت العمل اخلريي11
1.96%27التدريب والتطوير12
1.82%25رعاية األطفال13

رقم 3 

امللحق
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
1.75%24احلوار بني األديان14
1.60%22الدفاع عن اإلسالم15
1.38%19العمل اخلريي يف السعودية16
1.24%17اإلعاقة واإلعالم17
1.16%16اإلعالم والتسويق18
1.16%16العمل التطوعي19
1.09%15استثامر أموال املؤسسات اخلريية20
1.09%15العمل اخلريي النسائي21
1.09%15العمل اخلريي والتعليم22
1.09%15املؤسسات الوقفية23
1.09%15املوارد املالية24
1.09%15حقوق اإلنسان25
1.09%15مؤسسات العمل اخلريي26
1.02%14ارس املعاقني27
1.02%14اإلعاقة العقلية28
1.02%14الوحدة اإلسالمية29
0.95%13األقليات املسلمة30
0.95%13التعليم31
0.95%13املراكز اإلسالمية32
0.95%13املعاهدات الدولية يف العمل اخلريي33
0.95%13أحكام األوقاف34
0.95%13إدارة مؤسسات العمل اخلريي35
0.95%13جتارب مؤسسات املعاقني36
0.95%13تعليم املعاقني37
0.87%12العاملون باملؤسسات اخلريية38
0.87%12العالقات العامة39
0.80%11استقطاب املتطوعني40
0.80%11العمل اخلريي واألدب41
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.80%11املؤسسات النسائية42
0.80%11حقوق املعاقني43
0.73%10التنمية االجتامعية44
0.73%10اإلعاقة السمعية45
0.73%10أخالقيات العمل اخلريي46
0.73%10رعاية املعاقني47
0.65%9التخطيط االسرتاتيجي48
0.65%9العمل اخلريي يف الدول اآلسيوية49
0.65%9املكتبات الوقفية50
0.58%8العمل اخلريي والتقنية51
0.58%8تكافو الفرص52
0.58%8مؤسسات األيتام53
0.51%7األرسة54
0.51%7التربعات العينية55
0.51%7التطوع56
0.51%7املجاالت الصحية57
0.51%7املوارد البرشية58
0.51%7الوعظ واإلرشاد59
0.51%7تاريخ الوقف60
0.51%7مؤسسات الوقف61
0.51%7مؤسسات تنمية التطوع62
0.51%7معايري اجلودة الشاملة63
0.44%6األوقاف يف السعودية64
0.44%6األوقاف والتعليم65
0.44%6أدلة الزكاة من القرآن والسنة66
0.44%6قوانني العمل اخلريي67
0.44%6مؤسسات اخلدمة االجتامعية68
0.44%6مؤسسات الزكاة69
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.36%5اإلعاقة70
0.36%5األقليات غري املسلمة71
0.36%5األدلة الرشعية للعمل اخلريي72
0.36%5املجاالت االقتصادية73
0.36%5الوالية عىل الوقف74
0.36%5ثقافة العمل اخلريي75
0.36%5مؤسسات املعاقني76
0.29%4اإلعاقة والتقنية77
0.29%4البنوك اإلسالمية78
0.29%4التخطيط املؤسيس79
0.29%4التوحد80
0.29%4الزكاة81
0.29%4العمل اخلريي يف اخلليج82
0.29%4العمل اخلريي وعلم النفس83
0.29%4املعاقون84
0.29%4محاية البيئة85
0.29%4زكاة األنعام والثروة احليوانية86
0.29%4رشوط الواقف87
0.29%4قوانني الوقف88
0.29%4مؤسسات التعليم والبحث89
0.22%3اإلعاقة البرصية90
0.22%3االكتشاف املبكر لإلعاقة91
0.22%3األيتام92
0.22%3األوقاف والدعوة 93
0.22%3اإلغاثة - الكوارث94
0.22%3التنمية االقتصادية95
0.22%3التوعية االجتامعية96
0.22%3الشلل الدماغي97
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.22%3العمل اخلريي98
0.22%3العمل اخلريي يف عرص النبوة99
0.22%3العمل اخلريي والسياسة100
0.22%3املؤسسات اخلريية101
0.22%3املجاالت األمنية102
0.22%3املنظامت الدولية103
0.22%3أنواع الوقف104
0.22%3ترصفات الناظر عىل الوقف105
0.22%3دعوى الوقف وطرق إثباهتا106
0.22%3دمج املعاقني107
0.22%3زكاة الديون108
0.22%3شبهات حول العمل اخلريي109
0.22%3مؤسسات اإلغاثة والكوارث110
0.22%3جماالت العمل اخلريي111
0.22%3مصطلحات العمل اخلريي112
0.22%3مفاهيم العمل اخلريي113
0.15%2االتصال اللغوي114
0.15%2اإلرشاد النفيس115
0.15%2اإلعالم والتسويق116
0.15%2األوقاف النسائية117
0.15%2األوقاف - ببليوجرافيات118
0.15%2اإلدارة املالية119
0.15%2اإلسكان120
0.15%2التغذية العالجية121
0.15%2التنظيم اإلداري ملؤسسات العمل اخلريي122
0.15%2الدراسات الدعوية123
0.15%2الدفاع املدين124
0.15%2الرعاية الصحية125
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.15%2السجناء واألحداث126
0.15%2العالج الطبيعي127
0.15%2العمل اخلريي  يف أمريكا128
0.15%2العمل اخلريي يف البحرين129
0.15%2املجاالت الثقافية130
0.15%2املرأة املعوقة131
0.15%2املستفيدون من العمل اخلريي132
0.15%2املسنون133
0.15%2الوقف يف اإلسالم134
0.15%2أمراض التخاطب135
0.15%2تدريس القراءة للمعاقني136
0.15%2مجع التربعات137
0.15%2مجعيات الكشافة138
0.15%2زكاة الرشكات الصناعية واملعادن139
0.15%2زكاة عروض التجارة140
0.15%2مؤسسات الدعوة141
0.15%2متالزمة داون142
0.15%2مستقبل العمل اخلريي143
0.15%2مصارف الزكاة144
0.15%2معايري اجلودة الشاملة145
0.07%1 العمل اخلريي يف األرجنتني146
0.07%1العمل اخلريي والتعليم147
0.07%1اجتاهات الراي العام148
0.07%1أخالقيات العمل اخلريي149
0.07%1اإلسعافات األولية150
0.07%1اإلعاقة احلركية151
0.07%1اإلعاقة يف اإلمارات152
0.07%1اإلعاقة يف السعودية153
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.07%1اإلعاقة يف سلطنة عامن154
0.07%1األطفال املعاقني155
0.07%1األمم املتحدة156
0.07%1األمهية األمنية للعمل اخلريي157
0.07%1األوقاف يف الكويت158
0.07%1األوقاف و تقنية املعلومات159
0.07%1األوقاف ورعاية األيتام160
0.07%1التاريخ اإلسالمي 161
0.07%1التأهيل اللغوي للمعاقني162
0.07%1التربع اإلليكرتوين163
0.07%1التخطيط واملتابعة164
0.07%1الرتبية اخلاصة165
0.07%1التشخيص الوراثي166
0.07%1التنمية البرشية167
0.07%1التنمية الريفية168
0.07%1اجلامعات169
0.07%1اجلمعيات العلمية170
0.07%1احلمالت الصليبية171
0.07%1الدراسات امليدانية172
0.07%1الدراسات النظرية173
0.07%1الدراسات والبحوث174
0.07%1الدفاع عن الصحابة175
0.07%1الرقابة املالية176
0.07%1السنة النبوية177
0.07%1السياسات والربامج178
0.07%1السياسة االجتامعية179
0.07%1الشبكة العربية للمنظامت األهلية180
0.07%1الصحافة الدينية181
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.07%1الصدقة االلكرتونية182
0.07%1العالج النفيس183
0.07%1العمل اخلريي  واجلغرافيا184
0.07%1العمل اخلريي يف إفريقيا185
0.07%1العمل اخلريي يف اإلمارات186
0.07%1العمل اخلريي يف اجلزائر187
0.07%1العمل اخلريي يف السودان188
0.07%1العمل اخلريي يف آسيا189
0.07%1العمل اخلريي يف غانا190
0.07%1العمل اخلريي يف قطر191
0.07%1العمل اخلريي يف لبنان192
0.07%1العمل اخلريي والتاريخ193
0.07%1العمل اخلريي والتنمية194
0.07%1العمل اخلريي والعلوم الطبية195
0.07%1الغزو الثقايف196
0.07%1الفقراء197
0.07%1املؤسسات القانونية واحلقوقية198
0.07%1املتسولون199
0.07%1املجاالت االجتامعية200
0.07%1املجاالت االقتصادية201
0.07%1املجاالت التقنية202
0.07%1املعايري املحلية للعمل اخلريي203
0.07%1أحكام التربع204
0.07%1أحكام العمل اخلريي205
0.07%1أحكام مجع واستثامر أموال املؤسسات اخلريية206
0.07%1أهداف العمل اخلريي207
0.07%1أمهية العمل اخلريي208
0.07%1برامج تأهيل املعاقني209
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النسبة املئويةعدد األبحاثاملوضوعم
0.07%1تاريخ العمل اخلريي210
0.07%1تدريب العاملني211
0.07%1تدريس الرياضيات للمعاقني212
0.07%1تشخيص املعاقني213
0.07%1تعليم القرآن - نيجرييا214
0.07%1تقارير215
0.07%1تقويم السلوك216
0.07%1توظيف املعاقني217
0.07%1ثقافة التطوع218
0.07%1مجع الزكاة وتوزيعها219
0.07%1دراسات حالة عن املعاقني220
0.07%1رابطة العامل اإلسالمي 221
0.07%1رياضة املعاقني222
0.07%1زكاة الزروع والثامر223
0.07%1زكاة األسهم والسندات224
0.07%1فتاوى العمل اخلريي225
0.07%1قياس الذكاء226
0.07%1لغة اإلشارة227
0.07%1مؤسسات األرسة والطفولة228
0.07%1مؤسسات اإلعالم229
0.07%1مؤسسات التطوع230
0.07%1مؤسسات الشباب 231
0.07%1جماالت إدارة الكوارث232
0.07%1حمارضة عامة233
0.07%1مراكز األحياء234
0.07%1مراكز دراسات العمل اخلريي235
0.07%1وقت إخراج الزكاة236





استبيان مؤتمرات العمل الخيري الخليجي

استبيان موجه للمتخصصين في العمل الخيري الخليجي لدراسة موضوع

مؤتمرات العمل الخيري بدول الخليج العربي
دراسة في االتجاهات العددية والنوعية والموضوعية واإلفادة

إعداد
قسم املعلومات والتوثيق

املركز الدويل لألبحاث والدراسات )مداد(
1429هـ - 2008م

بيانات هذه الدراسة سرية وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

رقم 4 

امللحق
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سعادة األستاذ الفاضل:                                                                            سلمه اهلل
سعادة األستاذة الفاضلة:                                                                         سلمها اهلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،، وبعد:
موضوع  يف  دراسة  بإجراء  )مداد(  والدراسات  لألبحاث  الدويل  املركز  يقوم   
االجتاهات  دراسة يف  اخلليجي:  التعاون  بدول جملس  اخلريي  العمل  وندوات  )مؤمترات 
العددية والنوعية واملوضوعية واإلفادة(، ويعترب هذا االستبيان أحد أدوات مجع البيانات 
حول هذه الدراسة، لذا نأمل من سعادتكم التكرم باإلجابة عن األسئلة الواردة فيه وإبداء 

مالحظاتكم وآرائكم حتى حتقق الدراسة أهدافها.

شاكرين لكم حسن تعاونكم املستمر مع الباحثني يف مركز مداد واهلل حيفظكم ويرعاكم.

قسم املعلومات والتوثيق
د. أمحد عبادة العريب

أ. أيمن حممد الغامدي
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مظاهر  أهم  من  النقاش  وحلقات  والندوات  املؤمترات  يف  املتمثلة  العلمية  اللقاءات  ُتعد 
أهل  لقاء  يف  اللقاءات  هذه  أمهية  وتكمن  والباحثني،  املتخصصني  بني  العلمي  االتصال 

العلم والتخصص الواحد للتحاور والتشاور وتبادل اآلراء واخلربات واملقرتحات.
وُتعد األبحاث وأوراق العمل املقدمة يف تلك اللقاءات من أهم وأحدث مصادر املعلومات 
املتخصصة، وعادة ما تتوصل املؤمترات والندوات إىل عدد من التوصيات حلل مشكلة ما 

أو لتطوير األداء يف املؤسسات سواء كانت أهلية أو حكومية.
التعاون  جملس  بدول  اخلريي  العمل  وندوات  مؤمترات  إىل حرص  الدراسة  هذه  وهتدف 
العمل  أوراق  احلرص  ويشمل  ونوعيًا،  وجغرافيًا  وموضوعيًا  عدديًا  وتوزيعها  اخلليجي 
وأسامء الباحثني ووظائفهم، كام هتدف الدراسة أيضًا إىل التعرف عىل مدى إفادة املتخصصني 
يف العمل اخلريي اخلليجي من تلك املؤمترات، وما املوضوعات التي حيرصون عىل حضور 
مؤمتراهتا، وما الصعوبات التي حتول دون حضورهم فعاليات املؤمترات والندوات والتعرف 

 تمهيد
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عىل مقرتحاهتم بشأن تفعيل دور مؤمترات العمل اخلريي يف تطوير أداء مؤسسات العمل 
اخلريي بدول جملس التعاون اخلليجي.

وُيعد هذا االستبيان أحد أدوات مجع البيانات واملعلومات التي حتتاجها الدراسة، وهيدف 
التي  والندوات  املؤمترات  يف  اخلريي  العمل  يف  املتخصصني  نظر  وجهة  عىل  التعرف  إىل 
أهم  وما  1429هـ(،   –  1420( املوافق  2008م(   –  2000( من  الفرتة  عقدت خالل 
حيرصون  التي  املؤمترات  وأكثر  مؤمترها،  فعاليات  حضور  عىل  حيرصون  التي  املجاالت 
عىل حضورها، والتعرف أيضًا عىل وجهة نظرهم يف أوراق العمل والتوصيات ومعوقات 

تنفيذها.

 أواًل: البيانات األساسية

)اختياري(االسم :

)يذكر(املؤهل العلمي :

)يذكر(املسمى الوظيفي :

الدولة :

املدينة :

)     (  ذكر               )     (  أنثىاجلنس :

العمر :
)     ( أقل من 30 سنة                                                        )     ( من 40 إىل 50 سنة

)     ( من 30 إىل 40 سنة                                                  )     ( أكثر من 50 سنة

سنوات اخلربة 
بالعمل اخلريي :

)     ( أقل من 5 سنوات

)     ( من 5 سنوات إىل 10 سنوات

)     ( من 10 سنوات فام فوق

نوع التعليم :

)     ( تعليم قبل اجلامعي                                                 )     ( ماجستري.

)     ( دبلوم عايل                                                              )     ( دكتوراه.

)     ( بكالوريس                                                             )     ( أخرى .. اذكرها:
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1. هل حترص عىل حضور فعاليات مؤمترات العمل اخلريي بدول اخلليج؟

)     (  نعم                   )     (  ال

2. ما متوسط املؤمترات والندوات التي حترضها سنويا؟

)     (  مؤمتر واحد سنويًا

)     (  مؤمترين سنويًا

)     (  من 3 إىل 5 سنويًا

)     (  أكثر من 5 مؤمترات سنويًا

3. ما وسائلك للتعرف عىل مؤمترات وندوات العمل اخلريي بدول اخلليج؟

)     (  دعوات شخصية من إدارة املؤمتر

)     (  دعوات عن طريق اهليئة التي تعمل فيها

)     (  اإلعالن عن املؤمترات يف الصحف واملجالت

)     (  عن طريق الزمالء املتخصصني يف العمل اخلريي

)     (  من مواقع املؤمترات واملؤسسات اخلريية عىل االنرتنت

)     (  أخرى .. اذكرها

4. أهيم تفضل فيام ييل:

)     (  مؤمترات اليوم الواحد

)     (  مؤمترات ُتعقد عىل يومني

)     (  مؤمترات ُتعقد عىل ثالثة أيام

)     (  مؤمترات ُتعقد يف أكثر من ثالثة أيام

5. أهيم تفضل مما ييل:

)     (  أن يكون للمؤمتر حمورًا واحدًا فقط

)     (  أن يكون للمؤمتر حمورين فقط

)     (  أن يكون املؤمتر عىل عدة حماور

6. من وجهة نظركم .. أهيم تفضل؟

)     (  أن ُيعقد املؤمتر مرتني يف السنة الواحدة »كل ستة أشهر«
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)     (  أن ُيعقد املؤمتر مرة واحدة يف السنة ويف تاريخ ثابت »شوال من كل عام مثاًل«

)     (  أن ُيعقد املؤمتر مرة واحدة كل سنتني

)     (  أن ُيعقد املؤمتر مرة واحدة كل ثالث سنوات

)     (  أخرى .. اذكرها:  

7. ما هي الصعوبات التي حتول دون حضوركم فعاليات مؤمترات العمل اخلريي؟

)     (  عدم مناسبة وقت انعقاد املؤمتر

)     (  ارتفاع تكاليف االشرتاك يف املؤمتر

)     (  أن يكون املؤمتر خارج الُقطر »الدولة«

)     (  كثرة األعباء اإلدارية

)     (  قلة اإلفادة مقارنة بالوقت واجلهد واملال املبذول

)     (  أخرى .. اذكرها

8. هل حترص عىل اقتناء أوراق العمل املقدمة للمؤمتر؟

)     (  ال)     (  نعم

9. أهيم تفضل من ما ييل:

)     (  أن تكون أوراق العمل مطبوعة يف شكل كتاب ورقي

FLASH أو CD أن توزع أوراق العمل عىل أسطوانة  )     (

)     (  أن تتاح أوراق العمل عىل املوقع اإلليكرتوين للمؤمتر أو موقع اجلهة املنظمة

)     (  أن توزع ملخصات البحوث فقط

)     (  أخرى .. اذكرها

10. أي من املجاالت التالية حترص عىل حضور فعالياهتا؟

)     (  مؤمترات الدعوة والوعظ واإلرشاد

)     (  مؤمترات األيتام

)     (  مؤمترات اإلعاقة

)     (  مؤمترات الزكاة

)     (  مؤمترات األوقاف



239

)     (  مؤمترات حتفيظ القرآن الكريم

)     (  املؤمترات العامة يف العمل اخلريي

)     (  مؤمترات التنمية االجتامعية

)     (  مؤمترات املسؤولية االجتامعية

)     (  مؤمترات اإلغاثة

)     (  مؤمترات أخرى:  اذكرها من فضلك:

.2                                                                                           .1

.4                                                                                            .3

.6                                                                                            .5

11. ما نسبة توافق أوراق العمل مع حماور وأهداف املؤمتر من وجهة نظركم؟

)     (  أقل من %50

)     (  من 50 -%70

)     (  من 70 -%90

)     (  من 90 -%100

12. ما درجة إفادتكم من مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي خالل السنوات الثامين األخرية؟

)     (  استفادة عالية

)     (  استفادة متوسطة

)     (  استفادة ضعيغة

)     (  مل استفد منها عىل اإلطالق

13. الرجاء ترتيب الفئات التالية حسب إفادتكم الشخصية منها من خالل أوراق العمل التي يقدموهنا يف مؤمترات 
العمل اخلريي.

)     (  أعضاء هيئة التدريس باجلامعات

)     (  العاملون باملؤسسات اخلريية

)     (  املانحون

)     (  العاملون باملؤسسات احلكومية ذات الصلة
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)     (  العاملون بالرشكات املؤسسات التجارية اخلاصة

)     (  رجال الدين والدعوة

)     (  رجال اإلعالم

)     (  الشخصيات العامة يف املجتمع

)     (  أخرى .. اذكرها

14. إىل أي مدى تتوافق توصيات مؤمترات العمل اخلريي مع أهدافها وحماورها؟

)     (  متوافقة متامًا

)     (  إىل حد ما

)     (  غري متوافقة

15. من وجهة نظركم .. إىل أي مدى يمكن تنفيذ أو حتقيق توصيات مؤمترات العمل اخلريي؟

)     (  يمكن تنفيذ ما بني %25-10

)     (  يمكن تنفيذ ما بني 25 -%50

)     (  يمكن تنفيذ ما بني 50 -%75

)     (  يمكن تنفيذ أكثر من %100-75

16. من وجهة نظركم .. بالرتتيب: ما أهم معوقات تنفيذ توصيات مؤمترات العمل اخلريي اخلليجي؟

)     (  قلة املوارد املالية

)     (  قلة املوارد البرشية املؤهلة والقادرة عىل تنفيذ التوصيات

)     (  أن توصيات املؤمترات نظرية غري قابلة للتطبيق

)     (  عدم تعاون اجلهات احلكومية

)     (  عدم تعاون املجتمع املحيل مع مؤسسات العمل اخلريي

)     (  عدم تعاون مؤسسات العمل اخلريي فيام بينها

17. ما رأيكم فيام يقدم يف مؤمترات العمل اخلريي من اخلدمات التالية:

يسءجيدمتوسطممتازاخلدمة

الضيافة

القاعة
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غري مهمإىل حد مامهممهم جدااملؤمتر

اللقاء السنوي جلمعية الرب باملنطقة الرشقية

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي )3،2،1(
ندوات الوقف )وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

واإلرشاد بالسعودية(
مؤمترات األمانة العامة لألوقاف بالكويت

مؤمترات وندوات )بيت الزكاة( الكويتي
ملتقى رعاية األيتام )اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام إنسان( 

بالسعودية
مؤمتر رعاية األيتام بالبحرين

ملتقى العطاء العريب باإلمارات

مؤمترات رابطة العامل اإلسالمي

ملتقى اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالسعودية

مؤمترات الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

DIEHAD مؤمتر ديب لإلغاثة والتطوير

مؤمترات وزارة الشؤون االجتامعية

املؤمتر السعودي للتطوع )مجعية اهلالل األمحر السعودي(

يسءجيدمتوسطممتازاخلدمة

حقيبة املطبوعات

اإلقامة

أجهزة العرض

أجهزة الصوت

التسجيل

املواصالت

18. فيام ييل بيان باملؤمترات األساسية يف العمل اخلريي بمنطقة اخلليج، والتي عقدت منذ عام 2000م إىل 2008م، 
نرجو التكرم باختيار درجة أمهية املؤمتر بالنسبة لكم:
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مؤمترات اجلامعات اخلليجية املتعلقة بالعمل اخلريي

مؤمترات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

مؤمترات اجلمعيات اخلليجية لإلعاقة
مؤمترات املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والشؤون 

االجتامعية بدول جملس التعاون
مؤمتر اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية

ملتقى املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد بالسعودية

أخرى .. اذكرها:

.1

.2

.3

.4

.5

19. ما مقرتحاتكم لتفعيل دور مؤمترات العمل اخلريي يف أداء املؤسسات اخلريية بدول اخلليج العريب؟

.1

.2

.3

.4

.5

20. ما املوضوعات التي مل تعاجلها مؤمترات العمل اخلريي السابقة وتودون معاجلتها يف مؤمترات قادمة؟

.1

.2

.3

.4

.5


