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 ملخص

وهو يعترب أول  ،ه1433 -1432سالمي للعام الدراسي اإلمعهد االقتصاد  اجنازاتا عن تقرير   القارئ الكرميبني يدي 
 تقليد درجالسنوي وإصدار هذا التقرير  هـ. 1432 القعدة ييف شهر ذ الذي صدر اجلديدمبسماه تقرير يصدره  املعهد 

ومن مث إجراء التعديالت ،متابعة األداء وتقييم اإلجنازات هبدف  ،ه 1430منذ عام  اإلسالميمركز أحباث االقتصاد عليه 
 ا ه تقارير 1428منذ عام يصدر و  املركز  ن كاليس ذلك فحسب فقد  ، القادمة  وبرامج  املعهد لألعوام الالزمة خلطط 

اجنازات يف  حتقق منمبا  عام مقارنةكل   اجنازات التقرير السنويجرت العادة على أن يرصد  قدو  . ابحثيهعن إجنازات  سنوية
  السابق.العام 

ابملعهد يف بداية عام مؤخرا  التحق أحدهم  -ستة  ابملعهد، وعددهم الباحثون املتفرغونما قدمه بني دفتيه يضم هذا التقرير 
 ،دارية إبعمال علميةإلأعماهلم ا جبانب يقومون  اإلداريون الذينأعضاء هيئة التدريس إضافة إىل ما قدمه  -  هـ.1433

إجنازات املركز السعودي األسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي أبسبانيا ،  علىلتقرير اكما اشتمل هذا   عددهم مخسة. و 
 فرنسا.ابنثيون السوربون ب 1جامعة ابريس  وكرسي األخالق وضوابط التمويل يف 

 هـ أن1433هـ / 1432يف هذا العام  – لبـاحثـيـهمث ابجلهد املميز  ،بتوفيق هللا تعاىل -استطاع معهد االقتصاد اإلسالمي  
ستنشران  آخرين فصلني يف كتابنيعداد إ إضافة إىل  ، دور نشر عاملية يف منها  كتاابن  تنشرس ، كتب  تةينتهي من إعداد س

اسم جامعة امللك عبد  حمكمة حتملجمالت علمية قبوهلا للنشر يف  حبثا  متحد عشر هناك أ كما أن.  يف دور نشر إقليمية 
يف أبوراق علمية جبانب ذلك  فقد  كانت هناك مشاركات  للباحثني يف املعهد  ،  سالميمعهد االقتصاد اإل –العزيز 

  تسعة منها خارج اململكة. ا،علمي امؤمتر  15 مؤمترات دولية وحملية بلغت  يف جمملها 

عقد يف فقد  ،واليت ظل املعهد يوليها قدرا من االهتمام  هـ1405عام  يفاليت انطلقت  – أما حوارات األربعاء األسبوعية
  ابالشرتاك مع  حوارات شهرية ةعقد تسع إضافة إىل ،  موضوعات اقتصادية معاصرة تناولت  ،حوارا  علميا   25هذا العام 

 1جامعة ابريس ، هي ثالث جهات من خارج اململكة اشرتكت يف هذه احلوارات  وقدكرسي األخالق وضوابط التمويل 
مشاركة قسم االقتصاد بشطر الطالبات يف  جبانب ، إبسبانيا IEمباليزاي ، وجامعة  INCEIFيون السوربون ، جامعة تابن

  جامعة امللك عبدالعزيز.

من جهد بعض الباحثني ابملعهد، فقد  والدكتوراه نصيباملاحستري  العلمية لدرجيتكان لإلشراف العلمي على الرسائل 
املقدمة  حتكيم البحوثإضافة إىل  .عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها داخل وخارج اململكة بعضهم علىأشرف 

للباحثني والطالب واخلرباء يف جمال تقدمي العديد من املشورات العلمية وخارج اجلامعة ، جبانب  العلمية داخلللمجالت 
 االقتصاد اإلسالمي. 
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. وهبذه املناسبة يسر معهد االقتصاد االسالمي أن يتوجه التقرير ثنااي هذايف  ويرد تفصيلهاهذا خمتصر لإلجنازات العلمية 
سواء من داخل اجلامعة أو  ،، وقدم الدعم واملساندة للمعهد لكل من ساهم يف حتقيق هذا االجناز خباص الشكر وعظيم 

 الشكرو  الذي ظل على الدوام  يقدم دعمه للمعهد ،  سعادة الشيخ صاحل بن عبدهللا كاملمنهم ابلذكر  وخنص  ، خارجها
اليت  رباجمه وأنشطته العلمية املختلفةل ورعايتها  لإلدارة العليا ابجلامعة لدعمها املتواصل للمعهدموصول  والتقدير والثناء 

  لوالها ملا كان هذا االجناز

 أسأل اهلل أن جيزي اجلميع خرياً على ذلك .

 إنه مسيع جميب ،،،
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 االقتصاد اإلسالمي أعضاء هيئة التدريس بمعهد

 اإلداريون 

 عميد املعهد الدكتور عبدهللا بن قرابن تركستاين

 املستشار ابملعهد الدكتور إبراهيم بن حممد صاحل أبو العال

 وكيل املعهد  الدكتور فيصل بن حممود عتباين

 وكيل املعهد للتطوير نصيف عمر  الدكتور حممد بن عبدهللا 

 رئيس هيئة حترير اجمللة العلمية  األستاذ الدكتور عبدالرحيم بن عبداحلميد الساعايت

 

 الباحثون 

 إصالحي عظيم احلق عبدالعظيم األستاذ الدكتور

 ملك نثار منور إقبال األستاذ الدكتور

 الندوي أمحد الدكتور علي

 الدكتور أمحد بن مهدي بلوايف

 الدكتور عبدالرزاق بن سعيد بلعباس

 الدكتور فضل بن عبدالكرمي حممد
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 هـ 1432 – 1431 هـ 1433 – 1432 اإلجنازات م
 4 4 الكتب 1
 7 11 احملكمة البحوث 2
 5 2 فصول يف كتب 3
 5 6 ناقشة امل أوراق 4
 10 15 يف مؤمترات أوراق 5
 1 4 لقاءات علمية 6
 5 6 رسائل علمية 7
 19 25 حوارات األربعاء 8
 3 9 السوربونحوارات  9

 26 52 حتكيم حبوث 10
 35 35  املشورات العلمية 11

 
 مت تعديل مالحظة: 
 بدال  من ستة ، ألهنا مل تصدر يف وقتها وأتخرت للعام التايل. 4إىل  هـ1432/1433 عدد الكتب الصادرة عام 
 .عدد القاءات العلمية 

 
 

 
 
 
 

  

اإلنجازات العلمية

مقارنة لعامين
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 بالجامعةالكتب المطبوعة في مركز النشر العلمي 

 هـ.1433هـ / 1432 للعام الدراسي حوار األربعاء املعهد، كتابابحثو  .1

امليالدي( ، مع الرتكيز على شاه ويل  18اهلجري ) 12االقتصادي اإلسالمي يف القرن إصالحي، الفكر  مأ.د. عبد العظي .2
 م(. )ابللغة اإلجنليزية(.2011هـ )1432، هللا دهلوي

 
 الجامعةخارج الكتب المطبوعة 

إدارة علوم القرآن ، اهلند ،  –، عليكره  املشاكل االقتصادية وتعاليم القرآنإصالحي، د. أوصاف أمحد،  مأ.د. عبدا لعظي .3
 م(. )ابللغة اإلجنليزية(.2011هـ )1432

لنهضة طباعة وتوزيع منتدى ا ،إلسالميااألزمات االقتصادية واملالية: قضااي وآراء من منظور االقتصاد "  ،أمحد بلوايف د. .4
 .هـ1433،  والتواصل احلضاري ابلسودان
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 مجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالميالبحوث المنشورة في 

 .هـ1433، 1 العدد،  25 اجمللد هل ميكن أن يكون هناك إعجاز اقتصادي يف القرآن الكرمي؟الساعايت،  معبدا لرحيأ.د  .1

 
 .هـ1433،  2، العدد  25 اجمللد ،حكم تداول األسهم املختلطة ابلعنصر الربويعلي الندوي،  د. .2

 
  ت علمةة خارج الجامعةمجالالبحوث المنشورة في 

 Islamic Banking and Finance،التمويل اإلسالمي من احملراب إىل التيار السائد إصالحي، مأ.د. عبد العظي .3

Review  الطبع (.، ) مقبول للنشر وحتت 

 
جامعة  جملة الدراسات العربية، بني دراسة شرعية أتصيلية وصيغة متويلية معاصرة، –عقد االستصناع علي الندوي،  د. .4

 .)مقبول للنشر وحتت الطبع(املنيا، القاهرة ، 

  

 .) مقبول للنشر وحتت الطبع( ، جملة املسلم املعاصر، القاهرةخطاب الضمان املصريف من منظور فقهيعلي الندوي،  د. .5

 

، جملة واالجتاهاتاإلسالمي يف مؤسسات تعليم العايل: املالمح  التمويلبرامج ومواد بلعباس،  قعبد الرزاد.أمحد بلوايف و د. .6
 (.وحتت الطبع العلوم اإلنسانية واالجتماعية )مقبول للنشر

 
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم العاملية: دراسة مسحية حتليليةنظام فض املنـازعات يف منظمة التجارة أمحد بلوايف، د. .7

 م.12/2012التسيري، العدد 

 
 (. وحتت الطبع ، جملة إسالمية املعرفة )مقبول للنشراالقتصاد اإلسالمي إىل ما وراء الوضعية واملعياريةبلعباس،  قلرزاعبد اد. .8

 
وحتت  ، دراسات اقتصادية إسالمية )مقبول للنشرواألخالقياتالتمويل اإلسالمي بني األخالق بلعباس،  قعبد الرزاد. .9

 (.الطبع
 Etudes en économie، يف جملة ) تعليم التمويل اإلسالمي واحلاسوبية : استيعاب أم تفاعل؟ ،بلعباس قلرزاا عبدد.  .10

islamique م. )ابللغة الفرنسية(2011( العدد مايو/يونيو 
 

البحوث المحكمة 
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، ضمن  الُبعد االقتصادي عند الشيخ اجملاوي من خالل كتاب "املرصاد يف مسائل االقتصاد"بلعباس،  قعبد الرزاد. .1

-85م، ص: 2012هـ / 1433 واألوقافالشؤون الدينية  وزارةاجملاوي"، اجلزائر: منشورات  رعبد القادكتاب "الشيخ 
126. 

 
اخلدمات ضمن  كتاب ) ،ة وآليات مقرتحة للحد منهااملخاطر اليت تواجه املصارف اإلسالمي د.فضل عبد الكرمي حممد، .2

جبامعة فرحات عباس ابجلزائر.  التسيرياملالية اإلسالمية وإدارة املخاطر يف املصارف اإلسالمية(  كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
 م،2012هـ  1433
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 االقتصاد اإلسالميمجلة جامعة الملك عبد العزيز: المنشورة في  أوراق المناقشة

 هـ.1433،  2العدد  25، اجمللد  مراجعة كتاب لتيمور كوران "االحنراف البعيد" إصالحي، مأ.د. عبد العظي .1
 

 .116-101هـ، ص: 1433،  1العدد  25اجمللد  ،التمويل اإلسالمي: حل لألزمة؟بلعباس،  قلرزاا عبدد.  .2
 

 .144-125، ص: هـ1432، 2العدد  24لد اجمل الطريقة الفرنسية،التمويل اإلسالمي على بلعباس،  قعبد الرزاد.  .3
 

الندرة واملصلحة اخلاصة والتعظيم من الزاوية اإلسالمية: مناقشة علمية حملاضرة األستاذ زبري بلعباس،  قلرزاا عبدد.  .4
 .122-109هـ، ص: 1432، 2العدد ، 24اجمللد ،  حسن

 
،  25 اجمللد، حامد مرية عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالميةعرض كتاب الدكتور حممد،  د.فضل عبد الكرمي .5

 .2العدد 
 .هـ1433، 2 ، العدد 25 اجمللد ،لتحرمي راب النسيئة والفضل العلة االقتصاديةالساعايت،  مأ.د عبد الرحي .6

 جامعة ال  ت خارجمجالالمنشورة في  أوراق المناقشة

 Etudes en économie islamique، يف جملة اإلسالمي على الطريقة الفرنسيةالتمويل ؛  بلعباس قعبد الرزاد.  .7
 )ابللغة الفرنسية( .م2011العدد ديسمرب ، 
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 ململكةا يف  مؤمترات 
جدة ، حلوار احلضارات الثالثة الندوة السعودية الفرنسية  " تفاعل القانون الغريب ابلفقه اإلسالمي"،عتباين، حممود فيصل  د. .1

 هـ.1433 –

 

ارتفاع نسبة القروض االستهالكية يف اململكة العربية السعودية: د. إبراهيم حممد أبوالعال، ود. فضل عبدالكرمي حممد،  .2
املؤمتر العلمي األول لكلية االقتصاد واإلدارة جبامعة امللك عبدالعزيز ابلتعاون مع مركز اخلليج لألحباث  دراسة فقهية اقتصادية،

 هـ. 1433مجادى اآلخرة  18 – 16وطين: التحدايت والطموحات، خالل الفرتة من حول االقتصاد ال

 
الندوة الثالثة حلوار  ،مسامهة  العلماء املسلمني يف بناء قواعد نظرايت التنمية االقتصادية، د.ابراهيم حممد أبوالعال .3

 هـ. 1433جدة  –احلضارات، تنظيم امللحقية الثقافية بباريس مع جامعة امللك عبدالعزيز 
 

جلسة حوار على شرف الشيخ صاحل   ،ةي : احلاضر  والتحدايت املستقبليسوق املال اإلسالم ،د.عبدهللا قرابن تركستاين .4
 م(2012مايو  27هـ )1433رجب  6جدة ،  –كلية دار احلكمة   -كامل 

 
اللقاء األول لالتفاقيات الدولية ، جامعة  ،الدوليةجتربة معهد االقتصاد اإلسالمي يف االتفاقيات  ،د.عبدهللا قرابن تركستاين .5

 هـ.1433رجب  1امللك عبدالعزيز ، 
 

؛ جلسة حوار على شرف الشيخ صاحل   "سوق املال اإلسالمي : احلاضر  والتحدايت املستقبلية"،د.فيصل حممود عتباين .6
 .م(2012مايو  27هـ )1433رجب  6جدة ،  –كلية دار احلكمة   -كامل 

 

  لكةملمخارج امؤمترات 

املؤمتر العاملي الثامن  ، يف مصر: دروس من التاريخ 15األزمات االقتصادية واملالية يف القرن إصالحي،  مأ.د. عبد العظي .7
-19 هـ ،1433حمرم  26-24 قطر –لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ، مؤسسة قطر وكلية الدراسات اإلسالمية ، الدوحة 

 م. )ابللغة اإلجنليزية(2011ديسمرب  21
، ندوة التمويل  جتربة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي يف تعليم االقتصاد والتمويل اإلسالمي د. إبراهيم حممد أبوالعال، .8

ديسمرب  1 هـ ،1433حمرم  6 مدريد ، –، املركز السعودي األسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي  21اإلسالمي يف القرن 
 م. )ابللغة اإلجنليزية(2011

أوراق في مؤتمرات
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، ورشة عمل مركز الكويت  "مراكز ومؤسسات حبثية يف االقتصاد اإلسالمي : جتارب وتطبيقات"،د.عبدهللا قرابن تركستاين .9
 م.2012يونيو  20-19 هـ ،1433رجب  30 – 29 الكويت ،لالقتصاد اإلسالمي" 

القيم والسلوكيات يف املصرفية والتمويل اإلسالمي: شواهد من  ،عبدهللا تركستاينأ.د. كوجي موتو ، أ. د. نبيل مغريب ، د.  .10
يوليو  14-11 هـ ،1433شعبان  24 – 21،  م ، جامعة كامربدج2012ملتقى حبوث اخلليج  دراسة مسحية دولية ،

 بريطانيا. )ابللغة اإلجنليزية( -م 2012
 

، مؤمتر املمارسات املتميزة  "التشغيلية السنوية ملركز أحباث االقتصاد اإلسالمي" آلية إعداد اخلطة  عتباين،حممود فيصل  د. .11
 .م2012 –يف التخطيط اإلسرتاتيجي، الكويت 

 
، املؤمتر الدويل األول مستجدات يف تطبيق معايري ابزل الدولية اإلسالمية" حتدايت املصارف  ،فضل عبد الكرمي حممد د. .12

األعمال جبامعة آل البيت ابألردن كلية إدارة املال و واملشكالت واآلفاق املستقبلية ب الواقع والتقليدي:العمل املصريف اإلسالمي 
 م.2012مايو  16-14 ، هـ1433مجادى اآلخرة  25 – 23

 
املؤمتر العاملي  برامج التمويل اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل : الواقع واآلفاق، بلعباس ود.أمحد بلوايف، قعبدالرزاد. .13

 هـ ، 1433حمرم  26-24قطر  –مؤسسة قطر وكلية الدراسات اإلسالمية ، الدوحة اد والتمويل اإلسالمي، الثامن لالقتص
 .م2011ديسمرب  19-21
 

يف دول جملس التعاون  برامج التمويل اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل ،د. أمحد بلوايف ، د. عبدالرزاق بلعباس .14
-11 هـ ، 1433شعبان  24 – 21،  م ، جامعة كامربدج2012ملتقى حبوث اخلليج  اخلليجي: دراسة حتليلية مقارنة ،

 . )ابللغة اإلجنليزية(بريطانيا -م2012يوليو  14
 

، املؤمتر  البعد اجلغرايف التعليمي للتمويل اإلسالمي يف فضاء عاملي ، ،حممد داودي د. أمحد بلوايف ، د. عبدالرزاق بلعباس .15
 )ابللغة اإلجنليزية( م.2012فرباير  5-2العاملي الرابع يف علوم التعليم ، جامعة برشلونة ، 
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ربيع األول  26جامعة امللك عبدالعزيز ،  ،اللقاء التعريفي ابملركز السعودي األسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي .1

 م. 2012فرباير  18هـ ، 1433
 

يف مدريد  IEاملركز السعودي األسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ، جامعة  ،21ندوة التمويل اإلسالمي يف القرن  .2
 م(.2011ديسمرب  1هـ )1433حمرم  6سبانيا ؛ أ

 
 .م(2011نوفمرب  30هـ )1433حمرم  5 ،األخالق وضوابط التمويلالندوة العلمية املصاحبة حلفل تدشني كرسي  .3

 
الفرنسية حلوار احلضارات : الفكر العريب اإلسالمي يف أوراب : الواقع  –الندوة السعودية يف  جلسة )فكر االقتصاد اإلسالمي( .4

 جدة. - هـ1433 1/6 – 29/5م 2012إبريل  22-21والدور ، 
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 التدريس
  برانمج املاجستري التنفيذي يف التمويل اإلسالمي.إعداد 

 
 املواد التدريسية 

 ماداتن. : املواد خارج اجلامعة .1

 سبع مواد.املواد داخل اجلامعة:  .2

 
 

 التدريب

مركز صاحل   دورة ))تدريس االقتصاد اإلسالمي للشرعيني((،، "النقود والبنوك، والبنوك املركزية"، 2011،  أمحد بلوايفد.
 م2011أكتوبر  27-23هـ = 1432ذي احلجة  29-25 خالل الفرتة كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر، القاهرة
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للطالـب آصـأ أخـرت ،  "األزمة املالية العاملة واملصرفية اإلسالمية"رسالة دكتوراه بعنـوان  مناقشة ،إصالحي ملعظيا عبدأ.د.  .1

 م. 2011اهلند ،  –مقدمة لقسم إدارة األعمال ، جامعة عليكره اإلسالمية 
 
للطالــب راشــد عثمــان أنصــاري ،  "أداء االكتتــاب العــام يف اهلنــد"مناقشــة رســالة دكتــوراه بعنــوان  ،أ.د. عبــدالعظيم إصــالحي .2

 م.2011اهلند ،  –عليكره اإلسالمية قسم االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال ، جامعة  مقدمة إىل
 
 دراسة تطبيقية مقارنة الكفاءة التشغيلية للمصارف االسالمية اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان ) ، الساعايت ملرحيأ.د عبدا .3

 اجلزائر. –جامعة فرحات عباس  - شوقي بورقبة للطالب (
 
 ( Managing Ethical Risks In Islamic Banking بعنـوان ) دكتوراهعلى رسالة  ، مشرف مشارك الساعايت ملرحيأ.د عبدا .4

 قسم االقتصاد. –جامعة امللك عبدالعزيز  -ك ة مىن ابدكو للطالب
 
تقيــيم طــاطر صــناديم االســهم االســالمية مقارنــة بصــناديم  اإلشــراف علــى رســالة ماجســتري بعنــوان ) ، الســاعايت ملرحيأ.د عبــدا .5

قسـم   –جامعة امللـك عبـدالعزيز  -  ة طرفة رايدي عبداللطيأ الغامديللطالب ( اململكة العربية السعوديةسهم التقليدية يف األ
 االقتصاد.
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 أوال : االقتصاد اإلسالمي
 مسرييت يف االقتصاد اإلسالمي.، زبريمعايل أ.د. حممد عمر  .1

 الزكاة دراسة نقدية ملا افرد به الدكتور حممد محيد هللا من آراء. تاقتصاداي ،إصالحي معبد العظيأ.د.  .2

 

ران "االحنراف البعيد: كيف أن الشريعة اإلسالمية أخرت و ، دراسة نقدية لكتاب تيمور كإصالحي مأ.د. عبدا لعظي .3
 الشرق األوسط" 

 وتداخل، االقتصاد اإلسالمي بني التوجيه والتشريع : تكامل الصباغ أعبد اللطيد. أ. .4

 

 ، رؤية يف االقتصاد اإلسالمي.عثمان حافظ رعبدا لقاداملهندس  .5

 ؟، االقتصاد اإلسالمي هل هي تسمية مناسبةبلعباس قعبد الرزاد.  .6

 

 ، آلية مقرتحة لتحقيق وقف نقدي آمن.د. أمحد خليل اإلسالمبويل  .7

 اإلسالمية : قراءة على نص خمتل.، نظرية خلق األفعال يف الدراسات االقتصادية مد حسن الزهرايند.حم .8

 
 يا: التمويل واملصرفية اإلسالميةاثن

 ، التحول من املصرفية اإلسالمية إىل املصرفية التقليدية) بنك اجلزيرة منوذجا (.د. حممد دماس الغامدي .9

تطبيقية عرض كتاب  ةأتصيليعقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية : دراسة ، حممد عبدالكرميد. فضل  .10
 حامد مرية.

 

 البنك األهلي التجاري منوذجا  . التحول إىل املصرفية اإلسالمية :، اخلرجيي قعبدا لرزاد.  .11

 ، منهج تطوير املنتجات املالية اإلسالمية.د. سامي بن إبراهيم السويلم .12

 

 ، تقومي احلقائب التدريبية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية.أ. أمحد نصار .13

، برامج التمويل اإلسالمي يف مؤسسات التعليم العايل يف دول جملس التعاون اخلليجي: دراسة أمحد مهدي بلوايفد.  .14
 حتليلية مقارنة .

 

حوارات األربعاء
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، تقييم ضوابط تشكيل وآليات عمل هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية د. فيصل حممود عتباين .15
 : حالة اململكة العربية السعودية.

 .سلوك البنوك اإلسالمية جتاه العدوى املالية يف البنوك التقليدية، مود سامي انيب.حمد .16

 

 .رؤية منهجية لتطوير وأتصيل العمل املصريف اإلسالمي، أ.د. محزة حسني الفعر .17

 .الراب واالقتصاد والتمويل اإلسالمي رؤية خمتلفة : عرض كتاب حامد احلمود العجالن، سعد محدان اللحيايند.  .18

 

عرض كتاب : ( من الناحية الشرعية BOTأسلوب البناء والتشغيل ونقل امللكية )، د. أمحد خليل اإلسالمبويل  .19
 .أمحد خليل اإلسالمبويل

 
 اثلثا : فقه املعامالت املالية

 .مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، بن بيه فضيلة الشيخ عبد هللا .20

 .لراب النسيئة وراب الفضل العلة االقتصادية الساعايت، مأ.د. عبدا لرحي .21

 

 .معبد السالالعز بن  اإلمامقواعد األحكام عرض كتاب : ، علي أمحد الندوي د. .22

 .األخالق وأثرها يف فقه املعامالت واالقتصاد، د. علي أمحد الندوي .23

 

 . مقاربة منهجية –البعد املقاصدي عند غري املسلمني د. عبد الرزاق بلعباس،  .24
 .االحتماليةنظرية الظروف الطارئة يف العقود د.عمر زهري حافظ،  .25
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 منصب مقدم احلوار مقدم احلوار عنوان احلوار م
 د.سامي السويلم املخاطرة يف املفهوم اإلسالمي 1

مدير مركز تطوير املنتجات املالية 
 اإلسالمية

 keeperاملدير التنفيذي لشركة  د.أرمن اببزاين منتج يستطيع إنقاذ النظام: شهادات الرمسلة 2

د.حممد علي  الصكوك نظرة اقتصادية وشرعية 3
 القري

املدير األسبق ملركز أحباث االقتصاد 
 اإلسالمي

أ.حسام الدين  حماولة لتأطري شرعي ملقياس األداء األخالقي 4
 بدوي

ابنتيون  1مستشار إداري جبامعة ابريس
 السوربون

5 
على ضوء مقاصد الرؤية اإلسالمية للتنمية 

 الشريعة
أ.د حممد عمر 

 شابرا
مستشار ابملعهد اإلسالمي للبحوث 

 والتدريب

6 
على املصارف اإلسالمية : دراسة  3أثر ابزل 

 Dexiaرئيس لشركة يف إدارة رأس املال  أ.عادل حرازي نظرية مقارنة مع املصارف التقليدية.

Credit Local 

7 
من التمويل اإلسالمي األصغر : دروس 

 د.حممد عبيد هللا التطبيقات اجليدة والسيئة
مدير قسم التدريب املكلف، املعهد 

 اإلسالمي للبحوث والتدريب،

8 
عالقات الدائن واملدين: بعض القضااي 

 واملقرتحات
 ابحث مبعهد االقتصاد اإلسالمي أ.د.منور إقبال

 االقتصاد يف جامعة تورأستاذ  د.رامون فيغري مقدمة للفكر االقتصادي اإلسالمي 9
 

ابنثيون السوربون وجامعة  1تقدم هذه احلوارات ابللغة اإلجنليزية ، ويشارك يف احلوار احلي املباشر كل من جامعة ابريس 
INCEIF  مباليزاي وجامعةIE  .أبسبانيا ، مع قسم االقتصاد بشطر الطالبات بكلية االقتصاد واإلدارة ابجلامعة 

 
 
 
 
 
 

حوارات السوربون
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 علمية خمتلفةأعمال 
 جملالت علمية ومؤسسات أكادميية طتلفة منها : ا  حبث 80 أكثر من تحكيمقام الباحثون ابملعهد ب:  أوال  التحكيم العلمي

 املركز اجلامعي للوادي، اجلزائر .1
 .جامعة بشاركلية العلوم االقتصادية،  .2
 .ؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالميامل .3
 جامعة امللك عبدالعزيز. –عمادة البحث العلمي  .4
 اجمللة الدولية اإلسالمية للتمويل واإلدارة. .5
 جملة دراسات اقتصادية إسالمية. .6
 جملة جامعة امللك عبدالعزيز : االقتصاد اإلسالمي. .7
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. .8
 جامعة امللك سعود. .9

 جامعة عمان العربية. .10
 والتجارة اخلارجية املصرية.وزارة الصناعة  .11
12. Hamdard Islamicus 

13. Routledge UK 

14. Law Mara University 
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حيث يزور الباحثني ابملعهد عدد من طالب الدراسات العليا ابجلامعات احمللية واخلارجية واملهتمني :  اثنيا  املشورات العلمية
يف موضوعات علمية طتلفة. وقد مت حصر بعض هذه الزايرات من قبل بعض  أرائهممن توجيهاهتم ومناقشة  لإلفادةواخلرباء 

 زايرة.  35الباحثني لتبلغ 
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