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 العلمية املركزإجنازات 
 

 كتب
 هـ 1431هـ / 1430ابحثو املركز : حوار األربعاء  .1
 د. مبارك بن سليمان آل فواز: األسواق املالية من وجهة نظر إسالمية .2

 جناة هللا صديقي : التنمية االقتصادية من وجهة نظر إسالمية )مرتجم للعربية( أ.د. حممد .3

4. Islamic Economic Thinking in the 12th AH / 18th CE Century  

 
  أحباث منشورة

 22، اجمللد  2جملة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي العدد  هل التأمني التعاوين أتمني جتاري؟أ.د. عبدالرحيم الساعايت ،  .1
  هـ1430، 

 "،إلسالميا "سياسة معدل الفائدة الصفري ومبدأ إلغاء الراب يف االقتصاد،  أمحد بلوايفد. و   د. عبد الرزاق بلعباس .2
م(، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك 2010هـ )1431، 2، ع 16جملة دراسات اقتصادية إسالمية، م 

  .، جدةاإلسالمي للتنمية

عة امللك "، جملة جامفرص والتحدايتالتمويل اإلسالمي يف بريطانيا: ال"ود. عبدالقادر شاشي ،  أمحد بلوايفد.  .3
  .عبدالعزيز: االقتصاد اإلسالمي"

4. Dr. Abderrazak Belabes, Epistémologie des principes de la finance islamique 

(Epistemology of the Principles of Islamic Finance), Les Cahiers de la finance 

islamique, University of Strasbourg, n°2, December 2009, pp. 5-11. 

5. Dr. Abdul Azim Islahi; The Economic Ideas of Shah Wali-Allah al-Dihlawi, 

American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 2010, vol. 27, no.2, pp. 69-95. 

6. Dr. Abdul Azim Islahi; “Mercantilism and the Muslim States: Lessons from the 

History” in: Hamdard Islamicus, Karachi, vol. 32, pp. 23-43, 2009. 

7. Dr. Abdul Azim Islahi; Qur’anic Solution to Economic Problems (Urdu), Majallah 

Ulum al-Qur’an, Vol. 29, no.1,  2009.  

 
 ورقة مناقشة ، مراجعة كتاب

 .هـ1430،  22، اجمللد  2جملة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي العدد  ، وقفات يف التأمنيأ.د. عبدالرحيم الساعايت ،  .8

مراجعة كتاب "التمويل اإلسالمي على الطريقة الفرنسية" ابللغة الفرنسية، جملة دراسات يف د. عبد الرزاق بلعباس ،  .9
، 2، العدد4( املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، اجمللدEtudes en économie islamiqueاإلسالمي ) االقتصاد 
 م، 2009

10. Dr. Abderrazak Belabes, La rencontre entre finance islamique et droit libanais, un 

itinéraire inédit (The Encounter between Islamic Finance and Libanese Law : the 

original itineray), Banque & Stratégie, Paris, n°278, february 2010, pp. 8-11. ورقة  
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 أحباث مدعمة

ي عمادة البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز للعام الدراس -حبث مدعوم عوامل التنافسية، ،  د. عبد الرزاق بلعباس .11
 ـه1429/1430

بحث حبث مدعوم من عمادة ال"قراءة يف أسباب األزمات املالية: الرهن العقاري يف أمريكا منوذجا" ، د. أمحد بلوايف ،  .12
هـ 1431ربيع األول  2هـ، قدم التقرير النهائي يوم األربعاء 1429/1430العلمي جبامعة امللك عبد العزيز للعام الدراسي 

 م2010فرباير  16املوافق 

حبث  تجارة العاملية على قطاع اخلدمات ،اململكة العربية السعودية ملنظمة ال انضمامن، أثر آخرو  وكرمي د. فضل عبدال .13
 .مدعوم من عمادة البحث العلمي جبامعة امللك عبد العزيز

مي حبث مدعوم من عمادة البحث العل، ": الفرص والتحدايتفرنساالتمويل اإلسالمي يف "،  د. عبد الرزاق بلعباس .14
  هـ1429/1430جبامعة امللك عبد العزيز للعام الدراسي 

 
 األربعاء حوار

 د. رفيق املصري ، الغرر : مناقشة كتاب الضرير ، مع تقدمي مالحظات إضافية يف الغرر .15

 أزمة نظام : عرض كتاب عبداحلي زلومد. رفيق املصري ،  .16

 : مناقشة رسالة ماجستري اإلجارةد. رفيق املصري ، صكوك  .17

 السعود يف النقود املزكاة أبود. رفيق املصري ، حممود  .18

 السعود يف الزكاة أبود. رفيق املصري ، حممود  .19

 السعود يف الراب والفائدة أبود. رفيق املصري ، حممود  .20

 د. رفيق املصري ، أصل الكالم يف القرآن .21

ور حممد لألستاذ الدكت،  صِد شريعت"ابللغة األردية  "مقا،  عرض كتاب مقاصد الشريعةأ.د. عبدالعظيم إصالحي ،   .22
  جناة هللا صديقي

 . ملاجلمود حمالدكتور ألستاِذ , لقتصاد، وممارسةاقانون،  ، الية اإلسالميةمراجعة كتاب امل، أ.د. عبدالعظيم إصالحي   .23

 ، التامني التجاري : مناقشة رأي د. رفيق املصري  أ.د. عبدالرحيم الساعايت .24

 ، حنو نظرية للغرر  الساعايتأ.د. عبدالرحيم  .25

 ، التأمني اإلسالمي : هل هو أتمني جتاري؟  أ.د. عبدالرحيم الساعايت .26

 ، الصكوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق  أ.د. عبدالرحيم الساعايت .27

  "هل القرض الربوي أصل سامٌّ؟د. أمحد بلوايف ،  .28

 .عامالت املالية للمسلمني يف أوراباجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث واملد. أمحد بلوايف ،  .29

 أفكاره؟ن املسلمون م (: ماذا ميكن أن يستفيد االقتصاديونHyman Minskyهاميان مينسكي )د. أمحد بلوايف ،  .30

  .إشكالية إدراج التمويل اإلسالمي يف القانون الفرنسي،  د. عبد الرزاق بلعباس .31

  .التمويل اإلسالمي مواقف السياسيني الفرنسيني من،  عبد الرزاق بلعباس .32

  .التمويل اإلسالمي من املنظور اجليواقتصادي،  د. عبد الرزاق بلعباس .33

  ؟هل التمويل اإلسالمي متويل أخالقي،  د. عبد الرزاق بلعباس .34

 لمصرفية اإلسالمية مدخل لد. عبدهللا قرابن تركستاين ،   .35
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 ، التحدايت اليت تواجه املصرفية اإلسالمية د. إبراهيم أبو العال .36

 يف تقييم أداء البنوك اإلسالمية CAMELSأ. شوقي بورقبة ، طريقة  .37

 أ. شوقي بورقبة ، مؤشرات األداء يف البنوك اإلسالمية : عرض كتاب إبراهيم عبداحلليم عبادة .38

 أ. شوقي بورقبة ، التمييز بني الكفاءة والفعالية والفاعلية واألداء .39
40.  

 املشاركة يف مؤمترات بورقة أو عرض

41. Dr. Abderrazak Belabes, La recherche et la formation en finance islamique en 

France, un pôle competitive (Research and Training in Islamic Finance in France: a 

competitive cluster), International Conference “Research and Training Perspectives 

in Islamic Economics and Finance”, The International Institute of Islamic Thought in 

collaboration with Al Baraka Bank, IRTI and CIBAFI, Paris, 18 March 2010.  

42. Dr. Abderrazak Belabes and Dr. Ahmed Beloufi, Islamic Finance in Spain: 

Opportunities and Challenges. 

43. Dr. Abdul Azim Islahi; “Islamic Finance: From the Niche to the Mainstream in the 

Academic World” at International Conference organized by Indo-Arab  Economic 

Cooperation Forum and  Institute of Objective Studies, India Islamic Cultural Centre, 

New Delhi, 3-4 February 2010. 

،  ورشة عمل إعداداً "التمويل اإلسالمي يف اسبانيا: التكييف القانوين والضرييب،  أمحد بلوايفد. و   د. عبد الرزاق بلعباس .44
 م. 2010يونيو  17-16مؤمتر "ما بعد األزمة املالية: التمويل اإلسالمي يف النظام املايل اجلديد"،  مدريد   ،وإدارة 

ملهرجان " يف ندوة "األزمة املالية واالقتصادايت الوطنية" يف االبعد األخالقي لألزمة املالية"على تعليق د. أمحد بلوايف ،  .45
هـ 1431ربيع اآلخر  5عامل واحد . ثقافات متعددة، جامعة امللك عبدالعزيز، –( 25الوطين للرتاث والثقافة )اجلنادرية 

 م.2010مارس  21املوافق 

 هـ1431مجادى اآلخرة  –" ، ندوة الصكوك مقاصدية رؤية أ.د. عبدالرحيم الساعايت ، "الصكوك .46

امعي خلدمة املركز اجل –" يف الندوة الثانية لألسواق املالية دور الصكوك يف األزمة املالية أ.د. عبدالرحيم الساعايت ، " .47
ة إلسالمية ابلتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. مجادى اآلخر جبامعة اإلمام حممد بن سعود ااجملتمع والتعليم 

 هـ. 1431

 –املالية  يف الندوة الثانية لألسواق "االستقرارالصكوك واملشتقات اإلسالمية ودورها يف  أ.د. عبدالرحيم الساعايت ، " .48
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث املركز اجلامعي خلدمة اجملتمع والتعليم 

 هـ. 1431والتدريب. مجادى اآلخرة 

طنية" يف " يف ندوة "األزمة املالية واالقتصادايت الو األزمة املالية واالستثمار األجنيب"على تعليق د. إبراهيم أبو العال ،  .49
ربيع اآلخر  5عامل واحد . ثقافات متعددة، جامعة امللك عبدالعزيز، –( 25جلنادرية املهرجان الوطين للرتاث والثقافة )ا

 م.2010مارس  21هـ املوافق 1431

املركز اجلامعي خلدمة  –د. عبدهللا قرابن ، طبيعة األزمة املالية العاملية احلالية وأسباهبا" يف الندوة الثانية لألسواق املالية"  .50
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب. مجادى اآلخرة جبامعة اجملتمع والتعليم 

 هـ. 1431

: األزمة املالية العاملية واالقتصادايت الوطنية" ،   25د. عبدهللا قرابن ، "البعد األخالقي لألزمة املالية" يف ندوة "جنادرية  .51
 هـ.   1431بدالعزيز ، ربيع اآلخر جامعة امللك ع –كلية االقتصاد واإلدارة 
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القتصاد اد. عبدهللا قرابن ، "األزمة املالية العاملية ... إعادة توازن للقيم" يف ندوة أقامتها امللحقية الثقافية يف ابريس بعنوان " .52
جامعة السوربون  ع" ضمن فعاليات اللقاء الثاين للندوة السعودية الفرنسية للحوار ، وابلتعاون ماإلسالمي وحوار احلضارات

 م.2010ابريس ، مارس  –، جامعة السوربون 
د. عبدهللا قرابن ، "التمويل اإلسالمي : قضااي للنقاش" يف ندوة بعنوان "مابعد الذوابن : البحث عن خيارات" ، أقامها  .53

 م 2010 اهلند ، فرباير –العريب للتنسيق االقتصادي ومعهد الدراسات املوضوعية ، نيودهلي  -املنتدى اهلندي 

قتصاد مستقبل املصرفية اإلسالمية يف ظل املتغريات يف اال"مدخل للمصرفية اإلسالمية" يف ندوة "د. عبدهللا قرابن ،  .54
 .هـ1431حمرم  ، امعة امللك فهد للبرتول واملعادنجب  ركز التميز يف املصرفية والتمويل اإلسالمي" أقامها مبالعاملي

"أزمة الرأمسالية أزمة نظام" ، يف ندوة "أثر األزمة املالية العاملية على املؤسسات املالية اإلسالمية" ، ،  د. عبدهللا قرابن .55
 م2009الياابن يف نوفمرب  –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، طوكيو  –أقامها املعهد العريب اإلسالمي 

 لعربية السعودية ... احلاضر واملستقبل" ، يف ندوة "اقتصادايت"اقتصاد الشرق األوسط واململكة اد. عبدهللا قرابن ،  .56
ن، يف اليااب –اوساكا  -جامعة كانساي  إقامتهاعالقات جديدة بني الشرق األوسط والياابن" ،  بناء –الشرق األوسط 

 . م2009 أكتوبر

 

 داخل اجلامعة التدريس

 .تصاد كلية االق  –قسم االقتصاد  –ابللغة اإلجنليزية  –مصطلحات اقتصادية ،  401قصد ،   عبدالعظيم إصالحيد. أ
  واإلدارة

 (412قصد) وساطة مالية  ، أ.د. عبدالرحيم الساعايت  

 ( 413قصد ) وك دوليةنقود وبن ، أ.د. عبدالرحيم الساعايت 

 (111 إحصاء) حتليل إحصائي ، أ.د. عبدالرحيم الساعايت 

 ( ماجستري612قصدوساطة مالية  )،  أ.د. عبدالرحيم الساعايت  

  ماجستري  (551ل اقتصاد إسالمي متقدم )قصد حتلي ،  العال أبود. إبراهيم 

  ( ماجستري651مؤسسات مالية إسالمية )قصد  ،  العال أبود. إبراهيم 

  ( ماجستري652معامالت مالية إسالمية )قصد  ،  العال أبود. إبراهيم 

 (332درع ختطيط إسرتاتيجي )( 101مبادئ إدارة عامة )درع   ، د. حممد الغامدي             
 ( 422)قصد ، التمويل الدويل ،  د. عبدهللا قرابن 
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 خارج اجلامعة التدريس املشاركة يف 
 جدة - كلية دار احلكمة  -سسات املالية اإلسالمية املؤ ،  أ.د. عبدالرحيم الساعايت 

  ، فرنسا -جامعة سرتاسبورغ  ، ماجستري ،  اإلسالمي من املنظور اجليواقتصادي التمويلد. عبد الرزاق بلعباس 

  ، سالمي املعهد العاملي للفكر اإل، ماجستري ، التمويل اإلسالمي من املنظور اجليواقتصادي د. عبد الرزاق بلعباس- 
 فرنسا

  ، فرنسا -د العاملي للفكر اإلسالمي املعه، ماجستري ، آفاق املصارف التجارية يف أوروابد. عبد الرزاق بلعباس 

  ، فرنسا -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ماجستري ، النوافذ اإلسالمية د. عبد الرزاق بلعباس 

  ، فرنسا -املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ماجستري ،  التمويل األخالقي والتمويل اإلسالميد. عبد الرزاق بلعباس 
 أسبانيا -مدريد  مبادئ االقتصاد اإلسالمي ،  ،  د. إبراهيم أبو العال 

  أسبانيا –مدريد  –، مبادئ التمويل اإلسالمي   العال أبود. إبراهيم 

 
 اإلشراف العلمي

  ، ماجستري أتثري العوملة على اجلهاز املصريف السعوديأ.د. عبدالرحيم الساعايت ، 

  ، ماجستري ، فعالية السياسة النقدية يف النظام النقدي اإلسالمي دور اهلندسة املالية يف زايدةأ.د. عبدالرحيم الساعايت 

  ، رتك ، اجلزائرإشراف مش - دراسة تطبيقية مقارنة : التشغيلية للمصارف اإلسالمية لكفاءةاأ.د. عبدالرحيم الساعايت 

  ، انياإشراف مشرتك ، بريط – االستثمار اإلسالمي يف املصارف اإلسالمية أ.د. عبدالرحيم الساعايت 

  ،  التمويل اإلسالمي بديل لتمويل التجارة اخلارجية )د. عبد الرزاق بلعباسLa finance islamique un 

alternative au financement du commerce international جامعة سرتاسبورغ، ( ، ماجستري  
 دكتوراهمناقشة رسائل 

1. Prof. Abdul Azim Islahi, Industrialisation and Environment Protection in India since 

1981: A Study of Selected Industries, by Amaduddin Ahmad, from the Department 

of Economics, Aligarh Muslim University, Aligarh, India, 173 p. 2009.   

2. Prof. Abdul Azim Islahi, "`Ilm–e Hadith mein Riwayat–o Dirayat ke Usul" 

(Principles of riwayat and dirayat in hadith study), by Ms. Hafizah Maryam Madani 

from the  Qur’an and Sunnah Department, Karchi University, Pakistan (Urdu) 400 p. 

2009  

 

 ومراجعة ترمجة ترمجة

 التنمية من منظور إسالمي –حممد جناة هللا صديقي ألستاذ الدكتور اذكرة ملعربية ال ترمجة من ومراجعة ترمجة .1

ات املصرفية التجارية أصل وتطور العملي" علمية بعنوان مراجعة ترمجة من العربية إىل الفرنسية لورقةد. عبد الرزاق بلعباس ،  .2
 .املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب - ت يف االقتصاد اإلسالميالة دراسجملواإلسالمية" ، 

 
 مؤمترات وندواتحضور 

1. Workshop "What Islamic Finance does (not) change?, March 17th, 2010, Strasbourg 

Business School (University of Strasbourg) with European Research Group “Money, 

Banking & Finance”, Financial and Monetary European Integration Group. 

 هـ.1431 اآلخرربيع  5  –، كلية االقتصاد واإلدارة  25مهرجان اجلنادرية  –الوطنية  تواالقتصادايالية العاملية األزمة امل .2
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  هـ1431مجادى اآلخرة  11-10 -مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي  - ": عرض وتقومي صكوكندوة ال" .3

 جدة. -فندق هيلتون  -هـ 1430رمضان  - اإلسالمي لالقتصادندوة الربكة  .4
 م2009وليو يالبنك اإلسالمي للتنمية، يف  حماضرات العلماء البارزين، - "الوعد واملواعدة" - الشيخ السالميحماضرة  .5

املصارف و  األزمة املالية العامليةالبنك اإلسالمي للتنمية عن  الدكتور معبد اجلارحي، ضمن حماضرات العلماء البارزين، .6
 م.2010 مارس، يف  اإلسالمية

ربيع  2 -صفر  29والصناعية جبدة ،   ، الغرفة التجارية”2020االقتصاد العاملي “ 2010منتدى جدة االقتصادي  .7
 م.2010فرباير  16-13هـ املوافق 1431األول 

 م. 2009نوفمرب  30الياابن ، -طوكيو  –"كيفية التعامل مع العجز املايل"  GRPISمبعهد  23ندوة رقم  .8

 تداعياهتا على –بعنوان "التمويل اإلسالمي خالل االضطراب املايل العاملي  .Nikkei Incؤسسة نيكاي مبندوة  .9
 م.2009نوفمرب  11الياابن،  –الياابن.  طوكيو 

 
 العضوية  هبيئات علمية

  .عضوية كرسي االعتدال السعودي إبراهيم أبو العالد ، 

  .العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، عضوية اإلعجاز التشريعي ابهليئة  إبراهيم أبو العالد 

  .عضوية جائزة األمري حممد الفيصل يف االقتصاد اإلسالمي إبراهيم أبو العالد ، 

  ، عضوية هيئة حترير جملة د. عبد الرزاق بلعباس"Les Cahiers de la finance islamique "–  جامعة سرتاسبورغ
 م.2009فرنسا ، منذ يونيو  –

 .وة الصكوكاللجنة العلمية لندد. فضل عبدالكرمي د. أمحد بلوايف ، ،  إبراهيم أبو العالد.  عبدالرحيم الساعايت ،د. أ 

 د. عبدهللا قرابن ، عضوية اإلعجاز التشريعي ابهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

 هـ1431، منذ مجاد اآلخر  العلمي بعمادة البحث العلمي عمادة البحث د. عبدهللا قرابن ، عضوية جملس 

 د. عبدهللا قرابن ، عضوية جائزة األمري حممد الفيصل يف االقتصاد اإلسالمي 
 
 

 توالندواتنظيم املؤمترات 

 اون سبانيا وابلتعإ –هــــــ ، ببورصة مدريد 1431بعد األزمة : التمويل اإلسالمي يف النظام املايل اجلديد" ،  مؤمتر " ما
 والبيت العريب. IEمع جامعة إدارة األعمال 

 ، "هـــــــــــــــــــــ ، ابلتعاون مع جممع الفقه اإلســـــالمي الدويل 1431 ربيع اآلخر ندوة "الصـــــكوك اإلســـــالمية: عرض وتقومي
 .املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريبو 

 ـــــــوان :  " فلسفة االقتصاد اإلسالمي ... رؤية ش صية  ، حم ـــــــمو امللكي األمري حممد الفيصل بعنـ اضرة لصاحب السـ
  هـ.1430 ذو القعدة

 ابلتعاون  "األزمة املالية العاملية واالقتصـــــادايت الوطنية" ندوة لتنظيم اللجنة العلميةكلية االقتصـــــاد واإلدارة يف   اركةمشـــــ
 هـ.1431ربيع اآلخر  : عامل واحد وثقافات متعددة.  25عاليات مهرجان اجلنادرية ضمن ف الوطينمع احلرس 
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 الدوليةو  احمللية التعاون اتفاقيات
  مع جامعة إدارة األعمال  االتفاقيةتفعيلIE راتن م أبو العال ، وقد مت تنظيم املؤمتر ، وندب ســـــــــــــعادة الدكتور إبراهيم

 للتدريس 
  اخلبري املالية ، حول إنشــــــــــــــاء صــــــــــــــندوق وقفي لإلنفاق على أحباث علمية حول التمويل  ةمع شــــــــــــــرك ةياالتفاقتفعيل

 اإلسالمي من خالل كرسي علمي

 جتديد االتفاقية مع اليورومين لثالث سنوات أخرى 
  أمانة( لتمويل كرسي علمي حول املصرفية اإلسالمية –حماولة إقناع البنك السعودي الربيطاين )ساب 
  سالمي"كرسي االقتصاد والتمويل اإلمع جامعة السوربون إلنشاء كرسي علمي بعنوان " اتفاقيةالعمل قائم لتوقيع 
 حبسب طلبها تعاونال هبدف جامعة لوكسمبورج زايرة ، 

  هبدف التعاون جامعات ايابنية 9زايرة 

 هبدف التعاون اهلند - زايرة جامعة عليكرة 

 اجلوائز
 للمركز على املركز األول يف اجلامعة حصول املوقع االلكرتوين  

 
 خمتلفةجهات  التعريف ابملركز لزوار من

  ، هـ1431رجب  14الدكتور انجاووكا ، جامعة كيوتو 

 ألمانة العامة هليئة كبار العلماءممثل ل 

   هـ1431 مجاد اآلخر 24،  اململكة العربية السعودية – ني من وزارة االقتصاد والت طيطمندوب 

   شركة مالية بريطانية ني لممثلIFAAS  ،18  هـ1431مجاد اآلخر 

  هـ1431مجاد اآلخر  13كامل ، عبدهللا  الشيخ صاحل 
 جامعة جنوب فلوريدا University of South Florida  ،12  هـ1431مجاد اآلخر 

  مدير جامعةIE هـ1431مجاد األول  10 ،  مبدريد مع مدير املركز اإلسبانية 

  ورة ملدينة الشـــــــــركة املط القابضـــــــــة ، شـــــــــركة ركيزة إدارة الرخيص رئيس جملسبن إبراهيم املهندس عبدهللا عمال األرجل
 هـ1431ربيع اآلخر  13، ة االقتصادي حائل

  ، هـ1431ربيع األول  8املوضوعية ،  الدراساتمعهد رئيس د. منظور عامل 
 ية جامعة كندThompson Rivers University   ،15  هـ1431صفر 

 يد السStanislav Yankovets   املدير التنفيذي لبنك روسيVTB Capital  هـ1430، ذو القعدة 

 

 العالقة مع القطاع اخلاص
 املالية )مؤمتر مدريد( شركة اخلبري 

 )البنك األهلي التجاري )ندوة الصكوك ، مؤمتر مدريد 

 ندوة الصكوكساب  – البنك السعودي الربيطاين() 

 مؤمتر مدريد( بنك اجلزيرة( 
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 ملركزتكتبة ارسائل علمية مهداة مل
ممدوح بن صــــــاحل بن ســــــامل احلريب بعنوان: أســــــس القياس ا اســــــيب لعمليات اإل ار املنتهي رســــــالة ماجســــــتري لألســــــتاذ  .1

 ابلتمليك يف ضوء املنهج اإلسالمي: دراسة ميدانية يف اململكة العربية السعودية 

دراسة  ورقبة بعنوان: "تكلفة وإجراءات التمويل يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية :ألستاذ شوقي بلرسالة املاجستري  .2
 مقارنة" 

ة ببنك الربكة سة ميدانيلدكتورة نوال عمارة بعنوان : "دور املراجعة يف تقييم أداء مصارف املشاركة" درالرسالة الدكتوراه  .3
 .اجلزائري

 خد ة خالدي بعنوان "عدالة وكفاءة البنوك اإلسالمية : حتليل نظري ورايضي"لدكتورة لرسالة الدكتوراه  .4

 راسة تطبيقية"د –عبد العزيز شويش اجلبوري بعنوان "إدارة استثمارات املصارف اإلسالمية  للدكتورتوراه رسالة الدك .5

ــــــــــــــة املــــــــــــــاجســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــري  .6 ــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــوان : ل ــــــــــــــيــــــــــــــان ب ــــــــــــــن ــــــــــــــث ــــــــــــــاذ فــــــــــــــيصــــــــــــــــــــــــــــل ال  ألســــــــــــــــــــــــــــت
From both sides of the coin: Potential improvements and strategies for Islamic banking 

VIS-A-VIS the conventional banking within the U.K  

 
 متكتبة الشيخ صاحل كامل 

 عنوان 409التزويد :  .1
 عنوان 400الفهرسة :  .2
 رسالة 15الرسائل العلمية :  .3
 دورية  34:  املهداة دورايتال .4

 دورايت  7االشرتاك يف  الدورايت : .5
 املعارض : الشراء من معرض الكتاب ابلرايض .6
 معرض اجلامعة اإلسالمية للكتاب: املشاركة يف املعارض  .7
 عرض إصدارات املركز يف ندوة الصكوك : املعارض  .8
 جهة 50 إىل  إهداء مطبوعات املركز : .9

 
 مية بعد حتتكيمهالأعمال علمية رفضتها اللجنة الع

 ابللغة اإلجنليزية حول "االقتصاد الصناعي من وجهة نظر إسالمية" للدكتور سليمان وان دراسي كتاب منهجي .1

 حسام احلكام ا قني لصد البغاة املعتدين على أوقاف املسلمنيحتقيق خمطوطة : كتاب  .2

 مـــــــن جــــــــامـــــــعــــــــة فـــــــلـــــــوريــــــــدا ، بـــــــعـــــــنـــــــوان : Necati Aydinالـــــــبـــــــحــــــــث املـــــــقــــــــدم مـــــــن الــــــــدكـــــــتـــــــور مشـــــــــــــــــــــروع  .3
Spiritual Versus Materialistic Happiness Model: More Happiness with Less 

Consumption 
 "صيليةضبط اجلودة رؤية أتحبث بعنوان " .4

 "وطرق العالجاألزمات املالية: قراءة إسالمية يف األسباب مشروع كتاب للدكتور أمحد بلوايف بعنوان " .5

 السيد مشروع القواعد االقتصادية اجلديدة املقرتح من الدكتورة انهد علي حسن .6

 "أصل الكالم يف القرآن الكرميمشروع كتاب للدكتور رفيق املصري بعنوان " .7

 املؤمتر اخلامس لتوزيع الزكاة بنيجرياي .8
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 أعمال علمية رفضتها هيئة حترير اجمللة بعد حتتكيمها
 ر الزكاة على العرض النقديثد. حازم الوادي ، أ .1

 وجموزي التأمنيد. سامل أمني مدين ، دراسة فقهية ألدلة مانعي  .2

 يف إنفاق فضول األموال د. هشام بوهاش مبارك ، القاعدة الشرعية .3

 أ. طالل الذاييب ، هل احلساب اجلاري يف املصارف اإلسالمية قرض؟ .4

 د. عبدالعزيز عبداحلميد ، حجية عقود البيع الشرعية يف عمل املصارف اإلسالمية .5


