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 تـــــشة انزاحيـــانسي
 أوال : معهىماث شخصيت

 ذلُد بٔ فٓخٛز بٔ طساد بٔ فازع ايكضٝعا احلسٜصٟ ايعبديٞ ايعٓصٟ 6 ِ ــاالض

 ٖـ 1/4/1841ايطعٛد١ٜ   –ايباد١ٜ   6الد ـــاملٝ

 {ّ 84/18/8281 َتكاعد  }  –َعًِ باملعٗد ايعًُٞ بايكسٜات  6ٌ ـــايعُ

 اتٜافظ١  ايكسذل -ٓطك١ اجلٛف َ 6 ١ ـاإلقاَ

 راويا : املسخىي انخعهيمي
 االبتدا٥ٞ ٚاملتٛضط ٚايجاْٟٛ يف دٚي١ ايهٜٛت 

قطِ ايعكٝد٠  –ن١ًٝ أصٍٛ ايدٜٔ بايسٜاض  –جاَع١ اإلَاّ ذلُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ  –بهايٛزٜٛع 

 ٚاملراٖب املعاصس٠ 

 ضسٟ أَٚطتػاز  َدزب َعتُد
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 نباوسبىيىجرانزا : املؤنفاث وانبحىد واملقاالث وخطب اجلمعت وعشوض ا

 صفحيت يف َٛقع صٝد ايفٛا٥دَعسٚض١ يف 

http://www.saaid.net/Doat/alfankor/index.htm 

 سابعا : املشاسكاث االعالميت
 عادل١ً َـ-جسٜد٠ اجلصٜس٠ -  دل١ً ايكسٜات -  دل١ً املعسف١  -دل١ً ايدع٠ٛ 

 ا : مشاسكاحي باإلورتوجخامس

 ٚنتاباتٞ ٚتظٗس يو مجٝع َػازنات6ٞ  ذلُد فٓخٛز ايعبديٞ   6     انتب بكٛقٌ

 سادسا : حسهسهي انىظيفي

 ٖـ   1018ٖـ إىل 88/1/1025َدزع باملعٗد ايعًُٞ بايكسٜات َٔ 

 ٖـ 1018ٚنٝاًل يًُعٗد ايعًُٞ بايكسٜات عاّ 

    {ٖـ   1015/  5ٖـ إىل  1/8/1010 } َدٜسًا يًُعٗد ايعًُٞ بايكسٜات َٔ 

http://www.saaid.net/Doat/alfankor/index.htm
http://www.saaid.net/Doat/alfankor/index.htm
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 {ّ 83/18/8281إىل ٖـ   5/1015 } َدزع باملعٗد ايعًُٞ بايكسٜات َٔ 

 {ٖـ 1080ٖـ إىل 1088 } َٔ عاّ َسنص ايتكٓٝاتتهًٝفٞ باإلغساف ع٢ً َع 

 { ٖـ1081 } ٚنٝاًل يًُعٗد ايعًُٞ بايكسٜات عاّ 

 { 83/18/8281ّإىل ٖـ  1082 } َدزع باملعٗد ايعًُٞ بايكسٜات َٔ

 { ٖـ 1083/1084 }َٔ ايعاّ ايدزاضٞ  َسنص ايتدزٜب ٚايتطٜٛستهًٝفٞ باإلغساف ع٢ً َع 

 {ٖـ 1008ٚإىل ٖـ 1085 }َٓر عاّ   باجلٛد٠تهًٝفٞ 

  {ّ 84/18/8281ٖـ املٛافل 80/1/1008 } تكاعد َٔ تأزٜخَ

 سابعا : انعضىيـــاث

 ضابكااخلري١ٜ يتحفٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ   اجلُع١ٝ

 ضابكاضٛ َؤضظ ْٚا٥ب ايس٥ٝظ يًُهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ اجلايٝات  ع

 ضابكاّ مجع١ٝ ايرب اخلري١ٜ بايكسٜات  عضٛ دلًظ اإلداز٠ ٚأَني عا

 {ٖـ 1080 -1088 }ز٥ٝظ قطِ دع٠ٛ ايطحٓا٤ باملهتب ايتعاْٚٞ بايكسٜات يعاّ 
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 2 {ٖـ 11/5/1008 }إىل  { ٖـ11/5/1084 }ٔ َاألضس٠ ٚاملػسف ع٢ً ايعالقات ٚاالعالّ  مجع١ٝعضٛ 

 رامىا : املشاسكاث انخهفاصيت واالراعيت 

 عرب ايفانظ ) ايتًفاش ايطعٛدٟ (  - بسْاَخ دٜٔ ٚدْٝا 

 عرب ايفانظ ) ايتًفاش ايطعٛدٟ (  - بسْاَخ َطتػازى

 عرب ايفانظ ) ايتًفاش ايطعٛدٟ (  - بسْاَخ َع احلدث

 فانظ ) ايتًفاش ايطعٛدٟ ( عرب اي - بسْاَخ ٚجًا يٛج٘ 

 ــــد ( عرب ايفانظ ) قٓا٠ اجملــــ - بسْاَخ حٝانِ اهلل

 صٛت ٚصٛز٠  -َباٜع١ املًو ضًُإ حفظ٘ اهلل ( قٓا٠ صد٣ ايفضا١ٝ٥ ) 

 ) قٓا٠ اجملد ( يكسٜات ، بسْاَخ املفهس٠ ايدع١ٜٛأجسٜت َكاب١ً َعٞ عٔ مجع١ٝ ايرب اخلري١ٜ با

 َباغس  ٞصٛت - ( ( حت٢ ٜطتحاب يو)ذاع١ ايكسإٓ )إضٝف بسْاَخ بو اصبحٓا ب

 َباغس ٞصٛت - احرتّ حترتّ  (( )بإذاع١ ايكسإٓ )ضٝف بسْاَخ بو اصبحٓا 

 صٛت ٚصٛز٠  - حفٌ ايعبادي١ يًػٝخ َطًط اهلراٍ قٓا٠ صد٣ ايفضا١ٝ٥
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 عاششا : املشاسكاث انذعىيت خاسس املمهكت انعشبيت انسعىديت 

 { ٖـ1088  } ( صٝفدٚز٠ يأل١ُ٥ -)دٚز٠ يًُدزضني  - ٕ ُٖاادٚزت -ضابٝع( ٝا )ملد٠ ثالث١ أدٚي١ نٝٓ

 حاسعا :  املشاسكاث انذعىيت داخم املمهكت انعشبيت انسعىديت

 انقشياث   حمافظت داخم األول : 
 دٚز٠ ع١ًُٝ غسع١ٝ ملد٠ أضبٛعني أقُٝت يف املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات حتت إغساف إداز٠ أٚقاف ايكسٜات

 ت إغساف املعٗد١ٝ ملد٠ أضبٛعني أقُٝت يف املعٗد ايعًُٞ يف ايكسٜات ايعًُٞ بايكسٜات حتدٚز٠ عًُ

 ت إغساف إداز٠ األٚقاف بايكسٜاتمح١ً دع١ٜٛ ) داخٌ ايكسٜات ٚقساٖا ( ملد٠ أضبٛعني حت

   تدزٜظ ايعًّٛ ايػسع١ٝ يًُطتحدٜٔ يف َسنص تدزٜب ايػسط١ بايكسٜات 

  ٜات ملد٠ غٗس ناٌَتدزٜظ َاد٠ ايفك٘ يف ضحٔ ايكس

 دٚز٠ ع١ًُٝ غسع١ٝ ملد٠ أضبٛعني أقُٝت يف املسنص ايضٝفٞ ايتابع يًُعٗد ايعًُٞ بايكسٜات  

 انقشياث حمافظت خاسس انزاوي : 
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  ذلافظ١ زفحا ملد٠ أضبٛعنيدٚز٠ ع١ًُٝ غسع١ٝ ملد٠ أضبٛعني أقُٝت يف املعٗد ايعًُٞ يف

 بايتصأَ َع ايدٚز٠ ايطابك١ضبٛعني  إيكا٤ ايهًُات يف َطاجد ذلافظ١ زفحا ملد٠ أ

 حادي عشش : دوساث حذسيبيت ) حضىس (

ِٝ يف املعاٖد ايًكا٤ األٍٚ ملػسيف َسانص تكٓٝات ايتعًملد٠ ثالث١ أٜاّ ظاَع١ اإلَاّ )دٚز٠ تدزٜب١ٝ  -1

 ٖـ 1088/ 1/ 2-0اٖخ ظاَع١ االَاّا١َ يتطٜٛس اخلطط ٚاملٓاالداز٠ ايعايع١ًُٝ(

 ٖـ 18/8/1083-12 ات اعات( املعٗد ايعًُٞ بايكسٜض 4ايتحض١ًٝٝ) َٗازات االختبازات -8

ات ضاعات ( مجع١ٝ األضس٠ بايكسٜ 0ساٖل يًُدزب فٗد ذلُد احلُدإ )ايتٛاصٌ ايرنٞ َع امل -8

 ٖـ4/8/1082 

 ٖـ 88/12/1080-14 ايدَـاّ ضاع١ (  82اٍ ) ايتخطٝط يًتدزٜظ ايفع -0

 ٖـ 84/1/1088-15 اتمجع١ٝ األضس٠ بايكسٜ (ع١ ضا 02ت١ُٝٓ َٗازات املضًحني األضسٜني )  -1

ٌجاَع ايصاَـ ضاعات( َهتب١ 0يعصٜص املكبٌ )يكا٤ املسغدٜٔ األضسٜني َع ايدنتٛز عبد ا -2

 ٖـ 82/3/1080 
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اتبايكسٜ األضس٠ ضاعات( مجع١ٝ ١0 يًدنتٛز خايد احلًٝيب )عـادات األضس ايٓاجح -3

 ٖـ 3/2/1080 

مجع١ٝ  ات ( ضاع 0ًُدزب ٜاضس اخلصميٞ ) نٝف تتعسف ع٢ً غخضٝو ٚغخض١ٝ اآلخسٜٔ ي -4

ف ثا١ْٜٛ األَري ْاٜ سٜات املًتك٢ ايجاْٞ يًُٓاٖخ بايك -4ٖـ 1/2/1080 اتاألضس٠ بايكسٜ

 ٖـ 81-88/1/1080 

 ٖـ 14/12/1083 ُٞ يف عسعس املعٗد ايعً ٛاز ٚآداب٘ ّٛ احلـَفٗ -5

 ٖـ 18/3/1082 ٛز٠املد١ٜٓ املٓ ضاع١ (  18) ف إداز٠ ايض -12

غسن١ ايًػ١ ايسق١ُٝ احملدٚد٠ ايكسٜات -ضاع١ ( 82احلاضب اآليٞ يف ايتعًِٝ ) اضتخداّ -11

 12-82/18/1088 

اضجاَع١ االَاّ بايسٜ املطٛز ايدٚز٠ ايتعسٜف١ٝ ملط٦ٛيٞ ايتضحٝح ٚايسصد الختبازات االْتطاب  -18

 ٖـ 3-4/2/1082 
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ايًح١ٓ  ٖـ (1088ّ ٚزغ١ عٌُ )ع١ًُٝ االقرتاع ٚايعد ٚايفسش الْتخابات اجملايظ ايبًد١ٜ يعا -18

 ٖـ 18/12/1088 ـ١ًٝ١ مبٓطك١ اجلٛف ايدٚز٠ ايجاْٝاحمل

ايًح١ٓ  ٖـ(1083ٚزغ١ عٌُ )ع١ًُٝ االقرتاع ٚايعد ٚايفسش الْتخابات اجملايظ ايبًد١ٜ يعاّ  -10

 ٖـ 1083/   8     ١ٓطك١ اجلٛف      ايدٚز٠ ايجايجاحمل١ًٝ مب

 ٖـ 1083/1084 ١ االضس٠ بايكسٜات دٚز٠ االبتصاش االيهرتْٚٞ ظُعٝ -11

 ٖـ 1083/1084 دٚز٠ ايتطٛع ايفعاٍ بايدٜٛا١ْٝ ايجكاف١ٝ بدٜٛإ ايرَاز  -12

  ٖـ 1083/1084 دٚز٠ فطٔ بتعًِٝ ايكسٜات  -13

 ّ 5/0/8282 إٚ الٜٔ فٔ إداز٠ املٛاقف ٚاألشَات دٚز٠  -14

 ّ 3/0/8282إٚ الٜٔ    غٗاد٠ َهافح١ ايعد٣ٚ  -15

 خالٍ فرت٠ احلظس بطبب نٛزْٚا  الٜٔ إٚ ات دٚزغازنت يف عد٠  -82
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 ( هأووالي دوساث حذسيبيت ) حضىس راوي عشش : 
أثٓا٤ ف ايػٗادات دلاالت َتعدد٠ َسفل غٗاداتٗا مبً يف ٔحضسْا ايعدٜد َٔ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ أْٚالٜ

 نٛزْٚا  ١جا٥ح

 ( مباشش  دوساث حذسيبيت ) إنقـــــاءرانذ عشش : 

ٖـ  ألعضا٤ املسنص االْتخابٞ 1083يفسش الْتخابات اجملايظ ايبًد١ٜ يعاّ ع١ًُٝ االقرتاع ٚايعد ٚا -1

 ٖـ82/8/1083اجلُع١  املعٗد ايعًُٞ بايكسٜـــات ايدٚز٠ ايجايج١ - 132

  -ايطسم ايضحٝح١ ٚاإلجياب١ٝ يًطًٛى االضالَٞ احلطٔ ضُٔ بسْاَخ ايٓػاط ايطالبٞ باملعٗد  -8

 ٖـ85/1/1083 ملعٗد ايعًُٞ بايكسٜـــاتا ) ضاعتإ (  {ضًٛنٝات طالب١ٝ خاط١٦  }

املعٗد  ضاعات  4ايربْاَخ ايرتبٟٛ يٛزش ايعٌُ يف املعاٖد ايع١ًُٝ بٛاقع  -ايتعًِٝ ايفعاٍ  -8

 ٖـ5/11/1081-1 ايعًُٞ بايكسٜـــات
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ضُٔ ايربْاَخ ايرتبٟٛ يٛزش ايعٌُ يف املعاٖد  {ايتكِٜٛ   }َٗازات االختبازات ايتحض١ًٝٝ -0

 ٖـ18/8/1083-12 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜـــات اعاتض 4ايع١ًُٝ بٛاقع 

َهتب ايدع٠ٛ  ايدٚز٠ ايتأ١ًٖٝٝ يأل١ُ٥ ٚاخلطبا٤ بطسٜف  –ايتٛج٘ ايعكدٟ يإلَاّ ٚاخلطٝب  -1

 ٖـ3/1/1080-8 بطسٜــف 

 ًَتك٢ املٓاٖخ احملًٞ ايجاْٞ بايكسٜات  -2

إداز٠ ايتعًِٝ بايكسٜـــــات ( ) ٚزق١ عٌُ بعٓٛإ ٚج١ٗ ْظس٠ أٚيٝا٤ األَٛز ايطالب يف ًَتكٝات املٓاٖخ

 ٖـ1-2/2/1080 

 ٖـ1082 مجع١ٝ األضس٠ بايكسٜات  دلًظ اخلطبا٤  –ايتٛج٘ ايعكدٟ يإلَاّ ٚاخلطٝب  -3

 ٖـ1082 مجع١ٝ األضس٠ بايكسٜات  دلًظ اخلطبا٤ –اخلطٝب املُٝص  -4

 ٖـ1083/1084 َسنص ايتدزٜب باملعٗد ايعًُٞ بايكسٜات  دٚز٠ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع قٝاع  -5

 ٖـ1083/1084 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات دٚز٠ ضًٛنٝات طالب١ٝ خاط١٦  -12

 ٖـ1083/1084 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات دٚز٠ نٔ َتفٛقا  -11
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 إٚ الٜٔ  -ٖـ 81/4/1010دٚز٠ حٝاتو ضعٝد٠ مجع١ٝ االضس٠ بايكسٜات  -18

 زابط يعسٚض ايباٚزبٜٛٓت املطتخد١َ يف ايدٚزات أعالٙ

http://saaid.net/Doat/alfankor/p.htm 

 ( اوواليه  دوساث حذسيبيت ) إنقـــــاءسابع عشش : 

 

 خضٛصا يف فرت٠ جا٥ح١ نٛزْٚا  ايعدٜد َٔ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ أْٚالٜٔ يف دلاالت َتعدد٠  قدَٓا

 عشش : املؤمتشاث وانهقاءاث خامس 

 اضايسٜ يػؤٕٚ اإلضال١َٝ  ٚشاز٠ ا ٖـ1010با٤ عاّ املًتك٢ األٍٚ يأل١ُ٥ ٚاخلط -1

ًَتك٢ أثس املعًِ ٚاملع١ًُ يف حتكٝل األَٔ ايفهسٟ يف املؤضطات ايتع١ًُٝٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ  -8

 ٖـ 82/2/1080-14 املعٗد ايعًُٞ يف اجلٛف  ايطعٛد١ٜ 

 ٖـ13/4/1085-12 اجلُع١ٝ اخلري١ٜ عا٥ٌ املًتك٢ األٍٚ يًحُعٝات اخلري١ٜ يف حا٥ٌ  -8

 عشش : اخلطابــــت واإلمــامت سادس

http://saaid.net/Doat/alfankor/p.htm
http://saaid.net/Doat/alfankor/p.htm
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 { ٖـ1/3/1011إىل          ٖـ  82/8/1010 }  ع 6 إَاّ ٚخطٝب جاَع حٞ املصاز

  { ٖـ82/8/1085ٖـ        إىل     1/8/1088 } 6 حٔــــــــــخطٝب جاَع ايط

 { ٖـ82/5/1083    إىل        ٖـ 1/0/1085 } 6 ـاطٞــــــــــخطٝب احتٝــــ

 { ٖـ4/1008إىل ٖـ 1084  } 6 جاَع اضهإ ايٛيٝد إَاّ ٚخطٝب 

 عشش : املشاسكاث يف االوخخاباث انبهذيت ابعس

املعٗد  ٖـ ) ّٜٛ االقرتاع (1082جل١ٓ االْتخاب ٚايفسش يالْتخابات ايبًد١ٜ بايكسٜات  -1

 ايدٚز٠ األٚىل  ايعًُٞ يف ايكسٜات

املعٗد  ٖـ1088اجملايظ ايبـــًد١ٜ يعاّ  ع١ًُٝ االقرتاع ٚايعـــد ٚايفـــسش الْتخابات -8

 ايدٚز٠ ايجا١ْٝ ايعًُٞ يف ايكسٜات

املعٗد  ٖـ1083ع١ًُٝ االقرتاع ٚايعـــد ٚايفـــسش الْتخابات اجملايظ ايبـــًد١ٜ يعاّ  -8

 ايدٚز٠ ايجايج١ ايعًُٞ يف ايكسٜات
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 عشش : املشاسكاث األكادمييت رامه

َاد٠ ايفك٘  ملطٛز ظاَع١ اإلَاّ ايفضٌ األٍٚ ايدٚز٠ ايتأ١ًٖٝٝ يًساغبني باالْتطاب ا -1

 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات ٖـ1084ٖـ / 1083ٚأصٛي٘ 

َاد٠ ايفك٘  ايدٚز٠ ايتأ١ًٖٝٝ يًساغبني باالْتطاب املطٛز ظاَع١ اإلَاّ ايفضٌ ايجاْٞ   -8

 املعٗد ايعًُٞ ايكسٜات ٖـ1084ٖـ / 1083ٚأصٛي٘ 

 املعٗد ب ٖـ 1082ايفضٌ األٍٚ  بعد يًطالب بايكسٜات  َطؤٍٚ ايسصد ٚايتضحٝح مبسنص ايتعًِٝ عٔ  -8

 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات ٖـ 1081ايفضٌ األٍٚ  ز٥ٝظ َسنص ايتعًِٝ عٔ بعد يًطايبات  -0

 املعٗد ب ٖـ1081األٍٚ  ايفضٌ ْا٥ب ز٥ٝظ املسنص ايتأًٖٝٞ خلسجيٞ ايدبًَٛات ايضح١ٝ بايكسٜات -1

 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات ٖـ1083األٍٚ ايفضٌ  َػسف جلإ بايتعًِٝ عٔ بعد يًطالب  -2

 املعٗد ايعًُٞ بايكسٜات ٖـ1083ايفضٌ ايجاْٞ  َػسف جلإ بايتعًِٝ عٔ بعد يًطالب -3

 ٖـ 1008إىل ايفضٌ األٍٚ  ٖـ1084األٍٚ ايدزاضٞ ايفضٌ َٔ ؤٍٚ َٛقع ايتعًِٝ عٔ بعد يًطالب َط -4
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 عشش : شهاداث انخقذيش وانشكش حاسع

 يطري٠ َسفل َع ا  ًَف بٞ دٟ اف

 : مىاقــــــعي عششون
 صفحيت يف َٛقع صٝد ايفٛا٥د -1

 http://saaid.net/Doat/alfankor/index.htm 

 https://twitter.com/alfankor صفحيت ع٢ً تٜٛرت ايسمسٞ  -8

 ع٢ً ايفٝظ بٛى صفحيت -8

 https://web.facebook.com/alfankor?_rdr 

 قٓاتٞ بايٝٛتٝٛب -0

 https://www.youtube.com/user/MrMmmm5212 

  alfankor@maktoob.comبسٜد ايهرتْٚٞ

  alfankor@hotmail.com     بسٜد ايهرتْٚٞ
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