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  العلمية جناااا اإل

 كتب مجنشورةأ( 

 هـ.1430هـ / 1429كتاب حوار األربعاء السجنوي ،  .1

رفيق المصري ، في الفكر االقتصادي اإلسالمي : قراءا  في التراث ، إعادة جنشر ،  .2

 هـ ، دار الفكر.1430

3. A Islahi, Muslim Economic Thinking and Institutions in the 10th 

AH/16th AD Century, Jeddah, Deanship of Scientific Research, 

King Abdulaziz University, 1430/2009. (Revised after referees' 

reports and submitted for publication), about 200 pages. 

4. A Islahi, A Study on Muslim Economic Thinking in the 11th 

AH/17th AD Century, Jeddah, Deanship of Scientific Research, 

King Abdulaziz University, 1429/2008. 9o pages. 

 كتب معدة للجنشرب( 

صفحة ، للجنشر في العام الدراسي  2232رفيق المصري ، "جنك  القرآن" ، أكثر من  .5

 هـ إن شاء هللا.1431هـ/1430

 

 بحوث مجنشورةج( 

العالقة بين االقتصاد والتمويل اإلسالمي من خالل الجنموذج عبدالرااق بالعباس ،  .6

التأصيلي "ا.ر." )مالة دراسا  اقتصادية إسالمية( باللغة الفرجنسية، المعهد 

 م.2009 -هـ 1430اإلسالمي للبحوث والتدريب، المالد األول، العدد األول، 

المعهد اإلسالمي "األاما  المالية: المظاهر والجنتائج واألسباب"، وافي ، أحمد بل .7

 .للبحوث والتدريب

 ادوى التكامل االقتصادي،  وعبدالفادر شاشي وعمر باطويحعبدهللا قربان جنركستاجني  .8

بين الدول اإلسالمية ، مالة دراسا  اقتصادية إسالمية ، المعهد اإلسالمي للبحوث 

 هـ.1429، العدد الثاجني  14البجنك اإلسالمي للتجنمية. المالد  –والتدريب 

9. A Islahi, "The 16th Century Intellectual Atmosphere and 

Scholarship in the Heartland of Islam", Journal of Islamic Studies, 

Aligarh 
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10. A Islahi, "The Monetary Thought of Two Sixteenth-Century 

Muslim Scholars", American Journal of Islamic Social 

Sciences(AJISS), Fall 2008, vol. 25, no.4, pp. 46-60. 

11. A Islahi, "Works on Al-Hisbah and al-Siyasah al-Sharayah by the 

Sixteenth Century Scholars" Hamdard Islamicus ,  April-June, 

2008, vol. 31, no.2,  pp. 33-40. Reproduced by the Quarterly 

Journal of the Pakistan Historical Society, July-September, 2008, 

vol. 56, no. 3, pp. 7-20. 

12. A Islahi, Aspects of Muslim Economic Thinking in the Seventeenth 

Century  Review of Islamic Economics U.K. Vol. 12, No. 2, 2008. 

13. A Seidu , The Islamic Concept of employer/employee 

relationship: An effective instrument for managing human 

resources and certain operational risks exposures. Leogon 

Journal of Sociology (LIS), University of Ghana, 2009. 

 

 رة بمالة علمية مجنشو أو مرااعة كتاب مجناقشةأوراق د( 

"البجنوك اإلسالمية واالستقرار المالي: مجناقشة جنتائج ورقة عمل صادرة أحمد بلوافي ،  .14

عن صجندوق الجنقد الدولي"، ورقة مجناقشة، مالة اامعة الملك عبد العايا: االقتصاد 

 .2008، 96- 71(، ص ص: 2)22اإلسالمي"، ع 

ورقة حوار جنشر  بمالة اامعة الملك  التمويل اإلسالمي بفرجنسا،عبدالرااق بالعباس ،  .15

 هـ.1429 –م 2008، 2العدد 21عبد العايا: االقتصاد اإلسالمي، المالد 

( لباتريك Islam de marchéعرض كتاب "إسالم السوق" )عبدالرااق بالعباس ،  .16

( المجنشور بالفرجنسية، مالة اامعة الملك عبد العايا: Patrick Haenniهايجني )

  هـ.1429 –م 2008، 2العدد 21، المالد االقتصاد اإلسالمي

لغة سية" )بالعرض كتاب "التمويل اإلسالمي على الطريقة الفرجنعبدالرااق بالعباس ،  .17

 -(، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ةإسالمي ية)دراسا  اقتصاد مالة الفرجنسية(

 م.2009لبجنك اإلسالمي للتجنمية، عدد الجنصف األول لعام ا

 

  



4 
 

 مجنشورة )غير محكمة(مقاال  هـ( 

ية أسباب وحلول كتاب "األامة المالية العالم إبراهيم أبو العال ،                 ، في .18

م، ص ص 2009الملك عبد العايا، مركا الجنشر العلمي باامعة  من مجنظور إسالمي"

. 

ية أسباب وحلول من كتاب "األامة المالية العالم أحمد بلوافي ،                ، في .19

 .م، ص ص 2009الملك عبد العايا، مركا الجنشر العلمي باامعة   ظور إسالمي"مجن

 جنشر  في عدد من المواقع ، رؤية إسالمية" .."الكارثة المالية العالمية. أحمد بلوافي ، .20

مجنها "موقع فقه المصارف"، و"موقع صحيفة المصريون اإللكتروجني"،  االليكتروجنية

  و"موقع المختصر".

"صجندوق الجنقد الدولي واألاما  المالية للدول الجنامية"، مالة التاديد  أحمد بلوافي ، .21

  .، مركا التأصيل، الرياض1، العدد الثقافي

ية أسباب وحلول من كتاب "األامة المالية العالم رفيق المصري ،                 ، في .22

 .م، ص ص 2009الملك عبد العايا، مركا الجنشر العلمي باامعة  مجنظور إسالمي"

ية أسباب وحلول من كتاب "األامة المالية العالم رفيق المصري ،                 ، في .23

 .م، ص ص 2009الملك عبد العايا، مركا الجنشر العلمي باامعة  مجنظور إسالمي"

"قراءة في تقرير مالس التحليل االقتصادي للواير األول عبدالرااق بالعباس ،  .24

كتاب "األامة المالية العالمية أسباب  في(" subprimeالفرجنسي حول أامة السبرايم )

م، 2009مركا الجنشر العلمي باامعة الملك عبد العايا،  ،"وحلول من مجنظور إسالمي

 .354-323ص ص.: 

ية أسباب كتاب "األامة المالية العالم في"ما معجنى األامة؟" عبدالرااق بالعباس ،  .25

م، 2009باامعة الملك عبد العايا،  مركا الجنشر العلمي وحلول من مجنظور إسالمي"

 .25-1ص ص.: 

فرجنسا  –"محاوال  الغرب في تطبيق التمويل اإلسالمي عبدالرااق بلعباس ،  .26

 ، مركا التأصيل، الرياض.1العدد مالة التاديد الثقافي ، أجنموذاا"، 

 ابية أسبكتاب "األامة المالية العالم عبدهللا قربان تركستاجني ،                 ، في .27

م، 2009الملك عبد العايا، مركا الجنشر العلمي باامعة  وحلول من مجنظور إسالمي"

 .ص ص 
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 ورقة في مؤتمرو( 

جندوة كلية "، الجنتائج –الحلول  –األسباب  األامة المالية العالمية:"أحمد بلوافي ،   .28

اامعة الملك عبد ، االقتصاد واإلدارة بالتعاون مع مركا أبحاث االقتصاد اإلسالمي

  م.2008جنوفمبر  19هـ الموافق 1429ذو القعدة  21األربعاء ، العايا

"كيفية إدارة المخاطر من واهة جنظر إسالمية في ظل األامة الحالية"، أحمد بلوافي ،  .29

اطر : االقتصاد لية لجندن لالقتصاد حول إدارة المخاامعة هارفارد وك افامتها ورشة عمل

فبراير  26لجندن ،  فاجنوجنية لألامة المالية الحالية-إسالمية أخالقيةاإلسالمي واهة جنظر 

 .هـ(1430ربيع األول  1م )2009

جندوة التمويل أحمد بلوافي ، "جنحو بيئة مالئمة للتمويل اإلسالمي في اسباجنيا"،  .30

الفرص الاديدة لقطاع األعمال في أسباجنيا ودول  :اإلسالمي في الجنظام العالمي الاديد 

م 2009مارس  18أسباجنيا.  –مدريد  IEاجنوبية. كلية إدارة األعمال باامعة أمريكا ال

 .هـ(1430ربيع األول  21)

ملتقى هجندسة التمويل اإلسالمي ، ماجنسيون أحمد بلوافي ، "مبادئ الوسطية المالية"،  .31

  .هـ(1430ربيع األول  29) م2009مارس  26 ،لجندن  -هاوس 

 Islamic Finance in the"التمويل اإلسالمي في عصر االضطراب ) أحمد بلوافي ، .32

Age of Turbulence")  5 ، لطلبة السعوديين ل السعودي الدولي الثالث مؤتمر، ال-

 .اامعة ساري -، بريطاجنيا  هـ(1430اماد اآلخر  13-12) م2009يوجنيو  6

"حقيقة سياسة معدل الفائدة الصفري"، مؤتمر  ، عبد الرااق بلعباسأحمد بلوافي و .33

مايو  6و5عن األامة المالية عقد بالمركا الاامعي لخميس ملياجنة بالااائر في 

 .هـ(1430اماد األول  11-10) م2009

مكاجنة البحث والتدريس في التمويل اإلسالمي، باللغة الفرجنسية،  ، عبد الرااق بلعباس .34

تجنفيذي في التمويل اإلسالمي بمدرسة إدارة األعمال المؤتمر االفتتاحي للمااستير ال

 هـ(.1430محرم  24م )2009يجناير  21، لاامعة ستراسبورج )فرجنسا( 

دى باللغة الفرجنسية، المجنت، تكوين الكفاءا  الاديدة في التمويل  ، عبد الرااق بلعباس .35

اآلخر  ربيع 6-5م )2009أبريل  2-1اإلفريقي للتمويل اإلسالمي، الدار البيضاء، 

 هـ(.1430

مفهوم "السوق التجنافسي" وأثره على التاارة البيجنية بين الدول  ، عبد الرااق بلعباس .36

ملتقى لااإلسالمية. دراسة جنقدية مقارجنة بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد التقليدي، 

االقتصادي اإلسالمي األول تقريب الرؤى وتحقيق األهداف اامعة أم القرى مكة 

 ال حتى اآلن(.المكرمة )أ

عبدهللا قربان تركستاجني ، "األامة المالية العالمية وموقف التاار المسلم مجنها" ،  .37

 م(.2008اكتوبر  21هـ )1429شوال  21الجندوة العالمية للشباب اإلسالمي ، ادة ، 

االقتصاد اإلسالمي ... مركا أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،  عبدهللا قربان تركستاجني .38

لفرص ا: جندوة التمويل اإلسالمي في الجنظام العالمي الاديد )باللغة اإلجنالياية( ،  جنموذاا  
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الاديدة لقطاع األعمال في أسباجنيا ودول أمريكا الاجنوبية. كلية إدارة األعمال باامعة 

IE  هـ(1430ربيع األول  21)م 2009مارس  18أسباجنيا.  –مدريد. 

اإلسالمي ... مركا أبحاث االقتصاد اإلسالمي االقتصاد  ، عبدهللا قربان تركستاجني .39

الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين  ،األسبوع العلمي الثقافي  ، جنموذاا  

 هـ1430ربيع األول  30-26 ،بمملكة المغرب في اامعة محمد األول بمديجنة وادة 

 .م(2009مارس  23-27)

السعودي  مؤتمر، ال)باللغة اإلجنالياية(  "اإلسالمي، "التمويل  عبدهللا قربان تركستاجني .40

اماد اآلخر  13-12) م2009يوجنيو  6-5 بريطاجنيا ،الطلبة السعوديين  الدولي الثالث

 .اامعة ساري -، بريطاجنيا  هـ(1430

41. A Islahi, "Teaching Islamic Finance in Madaris: Challenges and 
Opportunities", workshop on Teaching Islamic Economics and 
Finance in Madaris , New Delhi , April 25-26 2009. 

  

 غير مكتملةث وبحا( 

كتاب "المالمح االقتصادية في رحلة ابن حمادوش" بحث مقدم لعمادة البحث العلمي،  .42

م من قبل محكمين بدراة ايد اد  لم يجنتهي بعد.  ا .ُحك ِّ

عبدهللا قربان تركستاجني ، إبراهيم محمد صالح أبو العال ، فضل عبدالكريم محمد ،  .43

هشام اميل برديسي ، دراسة ميداجنية حول تفضيال  المستهلك السعودي في المصرفية 

 في اليابان. APUاإلسالمية ، دراسة مشتركة مع اامعة 

إبراهيم محمد صالح أبو العال ، فضل عبدالكريم محمد ،  عبدهللا قربان تركستاجني ، .44

هشام اميل برديسي ، دراسة ميداجنية حول تفضيال  الشركا  الصغيرة والمتوسطة 

 في اليابان. APUالسعودية في المصرفية اإلسالمية ، دراسة مشتركة مع اامعة 

45. A Seidu , The prospects of Islamic Finance in Australia, Journal of 

Islamic Economics, IRTI – IDB, 2009 , (in progress) 

46. A Seidu , Why some banks in Saudi Arabia enjoy more customer 

base than others, (in progress). 

47. A Seidu , Measuring Ghanaian Muslims level of preparedness and 

acceptance for Islamic banking practices in Ghana, Journal of 

Islamic Economics, IRTI – IDB, 2009 , (in progress) 

48. A Seidu , Islamic finance as a viable financial system, Journal of 

Islamic Economics, IRTI – IDB, 2009 , (in progress) 
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 حوار األربعاءح( 

دراسة لحاال  تطبيقية على المملكة العربية  غسل األموال:،  إبراهيم صالح أبوالعال  .49

 م(.2009فبراير  4)هـ 1430صفر  9،  السعودية

أكتوبر  22) هـ 1429شوال  22"أامة عقار .. أم أامة جنظام"، أحمد بلوافي ،  .50

 . م(2008

واهة جنظر الحكومة  تطور التمويل اإلسالمي في المملكة المتحدة:  "أحمد بلوافي ،  .51

 م(.2009يجناير  14ـ )ه1430محرم   17"، البريطاجنية

 تأثير مستادا  األامة المالية العالمية على مؤسسا  التمويل ، أحمد سعيد بامخرمة .52

 . م(2009مايو  6) هـ1430اماد األول  11،  اإلسالمية

 م(.2008جنوفمبر  5هـ )1429ذو القعدة  7،  أامة عقار، رفيق يوجنس المصري  .53

الاذور العربية للرأسمالية الغربية، قراءة أخرى في كتاب  ، يوجنس المصري رفيق .54

  .م(2008ديسمبر  31) هـ1430محرم  3،  اين هيك

ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية: عرض ومجناقشة   ، المصري رفيق يوجنس .55

 . (2009فبراير  25) هـ1430صفر  30،  البوطي كتاب محمد سعيد

ربيع األول  7 ، الحيل الفقهية بين البوطي وابن قيم الاواية ، المصري رفيق يوجنس .56

 .م(2009مارس  4) هـ1430

اماد األول  25،  الجنَّسيئة والجنَّساء، هل هما بمعجنى واحد ؟،  المصري رفيق يوجنس .57

 . م(2009مايو  20) هـ1430

مايو  27) هـ1430اماد اآلخر  3،  التقريظ: هل ياوا ؟ ، المصري رفيق يوجنس .58

 .م(2009

إدارة المخاطر: في األامة المالية العالمية من واهة  الساعاتي عبدالرحيم عبدالحميد .59

 .م(2009فبراير  18) هـ1430صفر  23،  اإلسالمي جنظر االقتصاد

،  فقه األامة المالية وحلولها اإلسالمية المقترحة ، عبدالحميد الساعاتي عبدالرحيم .60

  م(.2009ابريل   8) هـ1430ربيع اآلخر  12

عبدالرااق بلعباس ، " تقرير مالس التحليل االقتصادي للواير األول الفرجنسي حول  .61

 .م(2008جنوفمبر  12) هـ1429ذو القعدة  14("، subprimeأامة السبرايم )

 26"تقرير مالس الشيوخ الفرجنسي حول التمويل اإلسالمي"، عبدالرااق بلعباس ،  .62

 م(.2008ديسمبر  24هـ )1429ذو الحاة 

عبدالرااق بلعباس ، "المااستير التجنفيذي في التمويل اإلسالمي باامعة ستراسبورج  .63

 . (2009مارس  10هـ )1430ربيع األول  14ايارة ميداجنية"، 

راب  8"االقتصاد اإلسالمي بين الوضعية والمعيارية؟"، عبدالرااق بلعباس ،  .64

 .م(2009يوليو  1) هـ1430

 18) هـ1430ربيع األول  21،  االقتصاد اإلسالميأايال علماء  ، إصالحي عبدالعظيم .65

  .(2009مارس 
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لماذا لم تتطور المركاجنتيلية في الشرق اإلسالمي ؟ )باللغة  ، عبدالعظيم إصالحي .66

 .م(2009يوجنيو  17) هـ1430اماد اآلخر  24( ، اإلجنالياية

 المالي التقليدي اإلسالمي بديال  مجناسبا  للجنظام لماذا يعتبر التمويل،  سيدو عبدهللا محمد .67

 م(.2008جنوفمبر  26هـ )1429ذو القعدة  28)باللعة اإلجنالياية( ، 

محرم  24( ، التمويل اإلسالمي في أستراليا )باللغة اإلجنالياية،  سيدو عبدهللا محمد .68

 .م(2009يجناير  21) ـه1430

 

 مجناقشة رسائل علميةك( 

المحاسبة عن اإلياار المجنتهي بالتميلك  عبدهللا قربان تركستاجني ، رسالة مااستير " .69

: دراسة ميداجنية في المملكة العربية السعودية" ، قسم المحاسبة كلية االقتصاد واإلدارة 

 هـ.1430، اامعة الملك عبدالعايا ، اماد األول 

70. A Islahi, PhD thesis : Mas'alah-e-Waqf ka Tahqiqi Mutal`ah Asr-e-

Hadir ke Hawale se (A Critical Study of Waqf Problems with 

reference to the Present Age) by Khalil Ahmad Azami, University 

of Karachi, Karachi, Pakistan, 2008, 780 pages. 
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 بحوثومرااعة   تحكيمل( 

دور تطوير العجنصر البشرى فى تضييق الفاوة الغذائية أحمد بلوافي ، تحكيم  بحث " .71

  "، للدكتور مصطفى عبد العال.خبرة دولية -إلسالمي  فى العالم ا

أحمد بلوافي ، تحكيم بحث عن المضاربة للمؤتمر التاسع للطلبة السعوديين الذي عقد  .72

 في اامعة ساري.

تحليل شرعي لبعض مسائل اإلاارة التمويلية أحمد بلوافي ، مرااعة  بحث " .73

  صفحة. 23والبحث من  ،محمد هاشم كمالي"، لاإلسالمية

عبدهللا قربان تركستاجني ، بحث ميداجني حول المصرفية اإلسالمية باألردن ، مالة  .74

 هـ.1429االقتصاد واإلدارة ، 

مي لملتقى االقتصادي اإلسالعبدهللا قربان تركستاجني ، بحث حول المديوجنية العربية ، ا .75

 هـ.1430،  لمكرمةاألول تقريب الرؤى وتحقيق األهداف اامعة أم القرى مكة ا

 Asymétrieتحكيم ورقة علمية بالفرجنسية بعجنوان "عبدالرااق بلعباس ،  .76

d'information et relation banque dans un contexte non conventionnel: Cas 

de la BEST Bank" عرض  على مالة "Etudes Economiques Islamiques مالة( "

  المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. دراسا  اقتصادية إسالمية(،

 سس الحضارية للجنظرية االقتصادية عجند مالك بن جنبيعبدالعظيم إصالحي ، األ .77

78. A Islahi, Creating Value- Reshaping the Present Financial System 

, by Shawkat Amer 

79. A Islahi, Islamic Critique And Alternative To Financial Engineering 

Issues , by Masudul Alam Choudhury 

80. A Islahi, Alternative Micro-credit Models in Bangladesh:  A 

Comparative Analysis between  

81. A Islahi, Grameen Bank and Social Investment Bank - Myths and 

Realities , By M. A. Mannan 
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 علمية مختلفة حضور ملتقيا م( 

التي  "اإلسالمية : تااواا  وتصحيحا   الصكوكبعجنوان " عبدهللا المجنيعمحاضرة الشيخ  .82

شعبان  10،  البجنك للتجنمية بمجناسبة حصوله على اائاة ألقي  بالبجنك اإلسالمي

 .هـ1430

 بادةهـ 1430 عن االقتصاد اإلسالمي"، رمضان الثالثون"الجندوة  جندوة البركة .83

ارة باامعة الملك عبد كلية االقتصاد واإلد ،ودية" جندوة "التجنافسية بالمملكة السع .84

 العايا.

 هـ1429 "الجندوة التاسعة والعشرون عن االقتصاد اإلسالمي"، رمضان جندوة البركة .85

 بادة

 م.2008جندوة البجنك اإلسالمي للتجنمية عن األامة المالية العالمية، في أكتوبر  .86

الفقهية في البجنك اإلسالمي للتجنمية محاضرة الدكتور عبد السالم العبادي عن الماامع  .87

 بمجناسبة حصوله على اائاة البجنك.

محاضرة الشيخ صالح كامل عن "المصارف اإلسالمية بين الحيل وااللتاام"، التي  .88

 جنظمتها الاامعة بمركا المؤتمرا  واالحتفاال .

 ةمحاضرا  األمير محمد الفيصل بعجنوان "فلسفة االقتصاد اإلسالمي" التي ألقي  بغرف .89

 التاارة والصجناعة بادة.

 محاضرة الشيخ السالمي بعجنوان "الوعد والمواعدة" التي ألقي  بالبجنك اإلسالمي .90

 البجنك. للتجنمية بمجناسبة حصوله على اائاة

مرتكاا  االقتصاد اإلسالمي ودورها في موااة األامة المالية العاالمية ، الهيئة  .91

 هـ.1430صفر  3 لالقتصاد والتمويل ،اإلسالمية العالمية 

 

 التدريسن( 

( "تحليل اقتصادي إسالمي متقدم"، لطلبة المااستير، 551مادة )قصد  أحمد بلوافي ، .92

 .ساعا  3

 هـ.1429/1430، خالل العام الدراسي   عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي ،   ساعا  .93

 هـ.1429/1430، خالل العام الدراسي   إبراهيم محمد صالح أبو العال ،    ساعا  .94

 هـ.1429/1430، خالل العام الدراسي   محمد أحمد الغامدي ،     ساعا  .95

،   ساعا  9عبدهللا قربان تركستاجني ، تحليل كمي ، مبادئ االقتصاد ، تمويل دولي ،  .96

 هـ.1429/1430خالل العام الدراسي 

97. A Islahi, Econ 401,  a 2 Credit Hours course in both Fall and Spring 

Semesters.  
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98. A Islahi, submitted two syllabi for teaching Islamic finance in 

madaris,  workshop on Teaching Islamic Economics and Finance 

in Madaris , New Delhi , April 25-26 2009. 

 

 شارك فيها( البرامج العلمية التي اقامها المركا )أو

 جنوكللبوثيقة مبادئ الوسطية المالية"، التي شكلها المالس العام "إعداد المشاركة في  .1

 ك اإلسالميبجنال - والمؤسسا  المالية اإلسالمية والمعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث

 .هـ1430 مارس - هـ1429 ذو القعدة ، للتجنمية

ذو القعدة صحيفة االقتصادية ،  عقده المركا حول األامة المالية غطته لقاء صحفي .2

 هـ1429

ذو  21،  : ماذا بعد ، األسباب والحلول والجنتائج جندوة حول األامة المالية العالمية .3

 م(.2009مبر جنوف 19) هـ1429 القعدة

 2 ام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي باامعا  المملكة ،سلرؤساء أق االاتماع التاسع .4

 .م(2009 يجناير 28) هـ1430صفر 

مارس  18، ) هـ1430ربيع األول  21حول األامة المالية العالمية ، مدريد ، جندوة  .5

 م(2009

اماد اآلخر  13-12) م2009يوجنيو  6-5،  لجندن السعودي الدولي الثالث ،مؤتمر ال .6

 .هـ(1430

 17،  في ظل األامة المالية العالمية جندوة حول إدارة األصول من مجنظور إسالمي .7

 م(.2009يوجنيو  10) هـ1430امادى اآلخرة 

،  م(2009يجناير  25) هـ1430محرم  29 بمقر المامع ، األول اللقاء التشاوري .8

  : مامع الفقه اإلسالمي الدولي ومشاركة كل من تجنظيم 

  اامعة أم القرى –قسم االقتصاد اإلسالمي 
 الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل 
  والمؤسسا  المالية اإلسالمية  للبجنوكالمالس العام 
  البجنك اإلسالمي للتجنمية –المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

 م(.2009يوليو  1) هـ1430راب  8بمقر المركا ،  اللقاء التشاوري الثاجني .9

المركا الدولي للتدريب المالي االاتماع الثاجني للهيئة العلمية للتدقيق واالعتماد ،  .10

والمؤسسا  المالية  المالس العام للبجنوك بتجنظيم هـ ،1430رمضان  4 اإلسالمي ،

 عضوية كل من:اإلسالمية ، و

 مامع الفقه اإلسالمي الدولي 
 ك اإلسالمي للتجنميةجنالب - والمعهد اإلسالمي للتدريب والبحوث 
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 (ااألكاديمية العالمية للبحوث الشرعية )مالياي 
 مركا أبحاث االقتصاد اإلسالمي 

 
 

 أجنشطة إدارية

 أربعة ااتماعا  للاجنة اإلدارية العليا .1
 ااتماع للاجنة العلمية 11 .2
 اجنة تطوير المجناهجلل ااتماعا  10 .3
 
 

 أجنشطة ااتماعية
 حفل بمجنال الدكتور إبراهيم أبو العال .4
 هـ1430راب  حفل توديع د. عبدهللا سيدو  .5
 هـ1430راب  حفل اإلداريين وتوديع األستاذ مهدي  .6


