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 جوهىريت هصر العربيت

 وزارة األوقبف

 الوجلص األعلى للشئىى اإلضالهيت

 هكتب األهيي العبم

 

 مجهورية مصر العربية

 وقافوزارة األ
 اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 األمــني العـــام

ى
ى

ىنبذةىرنىأنذـطةىومجـاالتىرمـــل
ىالمجلــسىاألرلــىىللذــئونىاإلدــالموةىىى

 

لــــىزارة األوقــــبف أؽل المطبعبد الزبثعخ  الوجلــــص األعلـــــى للشــــئىى اإلضــــالهيتيعزجو 

ثغوض رملين صمبفخ اإلٍالم الٍْطيخ الوعزللخ ّالوَزٌيوح للوَلويي فٔ  0961م ، أًشئ عب الوصــــريت

هصو ّالعبلن العوثٔ ّاإلٍالهٔ ّكل الوعٌييي ثبلضمبفخ اإلٍالهيخ ، ُّيمين الوغزوع علٔ أٍــــــٌ 

 ٍـــــليوخ رواعٔ ؽك الفوك ّال رِول شــــؤى الغوبعخ .

ىمحمــدىمختــارىجمعــةىىىاألدتاذىالدكتورى/ىمعاليى:رئوسىالمجلسىىىىى 
ىةىىــىىرجوبــدىرلـــأحمأمونىرامىالمجلسىى:ىاألدتاذىالدكتورىى/ى 
ى:ىاألهـــداف 

 الزعويف ثبإلٍالم فٔ اللافل ّالقبهط  . 

 إلبهخ ّرٌويخ العاللبد ثيي شعْة العبلن اإلٍالهٔ . 

 :ىاإلدارىىلـــهوكال 

 :ىوتكونىالمجلسىمنىاإلداراتىواألقدامىاآلتوةىى
 ًقجخ هي العلوبء ّالوفكويي.عشو لغٌخ علويخ ّرعن  صالصخّيزجعِب  األهبًت العبهت -0

 ّيزجعِب: اإلدارة العبهت للعالقبث الخبرجيت -2

ّرزووْلٔ هِوووخ الزعويووف ثبإلٍووالم ّاالرصووبت ثبلغبليووبد       ضالالالهيتاإلعالالالم والورا الالس اإل  

 .اإلٍالهيخ فٔ كّت العبلن

 هي العبلن اإلٍالهٔ للزعلن فٔ األىُو الشويف. الوٌح للىافذيي 

 للعول علٔ رؾمك الزواس اإلٍالهٔ فٔ هغبالرَ الوقزلفخ. هر س الطيرة الٌبىيت -3

 للطفل الوَلن. هجلت الفردوشلٌشو كبفخ األثؾبس اإلٍالهيخ ّهلؾك ثِب  إلضالمهجلت هٌبر ا -4

، ُّْ هيّك ثؤؽولس ًمون الزكٌْلْعيوب ثبلعوبلن ّهلؾوك       هر س الذراضبث والوىضىعبث اإلضالهيت -5

 ثَ هْلع الوغلٌ ليمْم ثلّه الٌبشو. 

 الؾيخ .ثبللغبد  القراى وترجوت هعبًيه 

 الوىضـــىعبث الوتخصصـــت وهٌهـــب: 

 ( 44ّؽزٔ  0) األعياء هي  هٍْـــْعخ الفمــــَ اإلٍـالهـــٔ. - أ

 لعـبهــخ. الوٍْـْعخ اإلٍــالهيخ ا - ة

 الوٍْْعخ الموآًيخ الوزقصصخ.  - د

 هٍْـــْعخ علـــْم الؾــليش الشـويف.  - س
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 هٍْْعخ أعالم الفكو اإلٍالهٔ. - ط

 هٍْــْعخ الزشويع اإلٍـــالهٔ. - ػ

 هٍْْعخ الفـــوق ّالوــــناُت. - ؿ

 هٍْــــــْعخ الزصـــْف . - ك

 هٍْـــْعخ الؾعــبهح اإلٍــالهيخ. - م

 هٍْــْعخ الوفـــبُين العـــبهخ. - ه

 هٍْـــْعخ الفلَــــفخ.  - ى

 هٍْــــْعخ العمـــــيلح. -ً 

 هٍْـــْعخ األفـــالق اإلٍـــالهيخ . -ُ 

 ب: فى هرحلت اإلعذاد وهوــ  وب أى هٌبك هىضىعت  

هٍْـــْعخ الزـــبهيـ اإلٍـــالهٔ.  -أ                     

هٍْْعخ الومبصل العبهخ للشويعخ اإلٍالهيخ -ة           

 هي كزت ّهٍبئل ّهغالد. ببإلضبفت إلى العذيذ هي الوطبىعبث فى العلىم اإلضالهيت الوختلفت 

 (عياء)فوَخ أهَبعل هصو  -0

 (هغلل )عشويييخ الفزبّٓ اإلٍاله -2

 (عيءً  )صالصخ عشوٍجل الِلٓ ّالوشبك فٔ ٍيوح فيو العجبك  -3

 (عيء )أؽلٓ عشوصؾيؼ الجقبهٓ -4

 الوٌزقت فٔ رفَيو الموآى الكوين )عيءاى( -5

 (عيءً  )صالصخ عشوالوٌزقت هي الٌَخ  -6

 (.عيءاى )هقزصو ٍيوح اثي ُشبم  -7

 (.هثعخ اعياء )أصفْح الَيوح الٌجْيخ  -8

 (.هثعخ اعياء )أيٌبثيع األؽكبم فٔ هعوفخ الؾالت ّالؾوام  -9

 )عيءاى( اللهه الٌَيخ فٔ ًمن الَيوح الٌجْيخ  -01

 اللهه فٔ افزصبه الوغبىٓ ّالَيو -00

 األؽبكيش الملٍيخ  -02

 (.هثعخ اعياء )أأًجبء الغوو ثؤثٌبء العوو  -03

 (أعياء خٍز)الَيل الغواه الوزلفك علٔ ؽلائك األىُبه  -04

 (.هثعخ اعياء )أإفالص الٌبّٓ  -05

 ثصبئو مّٓ الزوييي )ٍزخ أعياء((.هثعخ اعياء )أالومزعت  -06

 الوؾزَت عيءاى  -07

 الٍْيط فٔ الزفَيو )عيءاى( -08

 ربط الزفبٍيو )عيءاى( -09
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 اللليل الكبهل آليبد الموآى الكوين  -21

  ؽمبئك اإلٍالم فٔ هْاعِخ شجِبد الوشككيي -20

 الونكو ّالوؤًش )عيءاى( -22

 الؾوبٍخ الجصويخ  -23

 رقويظ اللالالد الَوعيخ  -24

  الؾٌفبء ارعبظ -25

 رصؾيؼ الفصيؼ  -26

 االٍزشواق األلوبًٔ -27

 ٍوبؽخ اإلٍالم  -28

 ماريخ الَيبٍخ االلزصبكيخ اإلٍالهيخ  -29

 اإلٍالم ّلعبيب الؾْاه -31

 اإلٍوائيليبد فٔ رفَيو الطجوٓ  -30

 الملً ثيي الؾك اإلٍالهٔ ّالوياعن الصِيًْيخ  -32

 ببللغبث  الوجلص األعلى للشئىى اإلضالهيت راثاإصذوإليكن بعض هي  

 (اٍجبًٔ - صيٌي -هٍّٔ -الوبًٔ –فؤًَ  –اًغلييٓ أهكبى االٍالم ثبللغبد الؾيخ ) -0

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(. عاللخ العوة ثبلغوة -2

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(.أصو العوة علٔ الؾعبهح األّهّثيخ  -3

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(.ًمويخ الؾوة فٔ اإلٍالم -4

 ثبللغخ اإلًغليييخ(.)االٍالم ّالوناُت االلزصبكيخ  -5

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(.إعبكح ثٌبء الضمخ ثيي العبلن ٌاإلٍالهٔ ّالغوة  -6

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(.هصو ّاألكيبى الَوبّيخ  -7

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(.الووأح فٔ الموآى الكوين  -8

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(. اإلٍالم ّالعلن )ٍجعخ أعياء( -9

 )ثبللغخ اإلًغليييخ(.لوَلوخ هي فمَ األلليبد ا -01

 ٍّطيخ اإلٍالم -00

  )ثبللغخ الفوًَيخ(. االٍالم ّالؾْاه ثيي االكيبى -02

 )ثبللغخ الفوًَيخ(.ؽويخ االفزيبه فٔ االٍالم  -03

 )ثبللغخ األلوبًيخ(.هلفل إلٔ اإلٍالم  -04

 )ثبللغخ األلوبًيخ(. م ّالغوةالاإلٍ -05

 (. ًلًّيَيخاال)ثبللغخ الليي عٌل اهلل  -06

 (. االًلًّيَيخ)ثبللغخ ًمويخ الؾوة فٔ اإلٍالم  -07

 (. االًلًّيَيخ)ثبللغخ الولكيخ القبصخ  -08
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ى
 

ى:ىالمطبوراتىالصادرةىرنىالمجلس 
األفوووٓ لزفَوويو هعووبًٔ الموووآى  أول ترجوالالت هصالالريت ببللغالالت ايًجليسيالالت وببللغالالبث ال يالالتإصوولاه  -0

الكوووين  ثبٍوون م الوٌزقووت م فوؤ رفَوويو الموووآى الكوووين ثبلوعووبًٔ العوثيووخ ّاإلًغليييووخ ّالفوًَوويخ   

 الوٍّيخ ّاالًلًّيَيخ ّالَْاؽيليخ . ّاأللوبًيخ ّاألٍجبًيخ ّ

 لغيو الٌبطميي ثبلعوثيخ . ترجوت لكتب األحبديث الٌبىيت الص ي تأصله الوغلٌ  -2

الزٔ رزٌبّت عوض ّشوػ الضمبفخ اإلٍالهيخ ثؾيش ركْى فؤ هزٌوبّت    الوطبىعبث اصله الوغلٌ -3

فخ ثبللغخ  العوثيخ  ّ ثبللغبد الؾيخ العـــبهخ ّالقـــــبصخ هي الوضمفيي ّكـــل هي يزطلع إلٔ الوعو

هضوول االًغليييووخ ّالفوًَوويخ ّاأللوبًيووخ ّاألٍووجبًيخ ّالجورغبليووخ ّاأللجبًيووخ ّالوٍّوويخ ّاللِغووبد         

 اآلٍيْيخ هضل األّهكيخ ّاألفويميخ هضل الفْالًيخ ّالَْاؽيليخ ّالجبهجوا .

ليكوبح ّالصوْم ّالؾوظ ثشوزٔ     رزعووي شــوـعبئو العجوبكاد الصوالح ّا      تطــــــجيالث صالىتيت  عول -4

للموووآى الكوووين للووزالّح ّالؾفووع ّ كوونا اٍووطْاًبد هلهغووخ      CDsاٍووطْاًبد هلهغووخ اللغووبد ، ّ

وَبعل هصو ّ اٍطْاًبد هلهغخ أفوٓ للوك علٔ هغوْعخ هوي شوجِبد الوشوككيي ّ    للزعويف ث

 ّلغيو الٌبطميي ثبلعوثيخ. للزعويف ثؤهكبى اإلٍالم  ُّٔ هْعِخ للعوة

فؤ أفويميوب ،ّآٍويب ،ّأّهّثوب ، ّاألهوويكزيي، ّاٍوزواليب ،        الورا س اإلضالهيتلبم الوغلٌ ثئًشبء  -5

ّىّكُب ثآالف هي الوصوبؽف ّالوطجْعوبد اإلٍوالهيخ الزؤ رؾزبعِوب ُونٍ الوكزجوبد ، كووب ىّك         

الوَووْعخ ّالومووّءح لزؾميوك     ثكول هوب رؾزوبط إليوَ هوي الوطجْعوبد       الهيئبث اإلضالهيت ببلخالبر  

 هٍبلزِب كبهلخ عواًل علٔ ًشو الضمبفخ اإلٍالهيخ فٔ كل هكبى. 

للميووبم ثوولّه الٌبشووو للوووبكح العلويووخ اإلٍووالهيخ  إًشالالبم هىقالالم للوجلالالص األعلالالى للشالالئىى اإلضالالالهيت -6

أ ثبللغخ الصؾيؾخ ، ّكنلك للوك علٔ الشجِبد الزٔ رضبه ظل اإلٍالم علٔ الشجكخ اللّليخ ، ّلل ثل

 . االًغليييخ ، صن رْالذ لغبد ؽيخ أفوٓ

 عٌْاى الوْلع اإللكزؤًّ ُْ : 

www.islamic-council.com  / www.islamic-council.com 

 أهب العٌْاى الجويلٓ فِْ: 

islamic_council_eg@yahoo.com 

 عزوبعٔ: علٔ هْلع الزْاصل اال عٌْاى صفؾخ أصللبء الوغلٌ األعلٔ للشئْى اإلٍالهيخ  

https://www.facebook.com/islamic.council.eg 

 عزوبعٔ: علٔ هْلع الزْاصل االاألعلٔ للشئْى اإلٍالهيخ  الوٍويخ للوغلٌ صفؾخ العٌْاى  

https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg 

ى
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ى
ى
    

 ىىىىىىىىىالثقافوةىوالعلموةىمعىالجمهورىوالوزارة:ىىاألنذطة  

الووؤروو   مول هٌون ًشوؤرَ ؽزؤ اآلى ّيَوزعل لع     هالتتورا  عبلويالب    تطالعت وعشالروى   عالذد ألبم الوغلوٌ   -7

  الضالصْى. 

 كل عبم ثغْاه هَغل اإلهبم الؾَيي ثبلمبُوح فٔ شِو ههعبى  . هلتقى الفكر اإلضالهىإلبهخ  -8

يب والوطالتجذاث علالى الطالبحت    ًذواث ( لوٌبقشت أهن القضب –) صبلىى ثقبفي هىضن ثقبفى إلبهخ  -9

 لزْظيؼ ثعط الوفبُين اإلٍالهيخ ّالوك علٔ اٍزفَبهاد الؾبظويي.

كوول عووبم ل ئوووخ ّالوولعبح الؾبصووليي علوؤ كهعووخ الوبعَووزيو        دوراث تثقيفيالالت هتويالالسة رٌمووين  -01

 ّاللكزْهاٍ ثغوض هفع الكفبءح العلويخ ّالوٌِيخ لللعْح ّاللعبح.

ثبإلٍوووكٌلهيخ لشــوووـجبة العوووبلن اإلٍوووالهٔ ّشوووجبة   ــالالالـر الصـالالالـذي هعطـــالالالـكر أبـالالالـى بكإلبهوووخ   -00

 للزعويف ثمعبيب اإلٍالم فٔ اللافل ّالقبهط . ّالَبكح األئوخ ّالْاعمبد الغبهعبد الوصويخ

، فبصخ فؤ أفويميوب هوي ثيٌِوب الووكوي اإلٍوالهٔ ثزٌياًيوب        الورا س الثقبفيتيْعل للوغلٌ ثعط   -02

 األؽلاس الغبهيخ الزٔ رعٌٔ ثبإلٍالم ّالوَلويي . للزعويف ثبإلٍالم  ّهْاكجخ

ُّؤ عوبئيح هبليوخ ليووخ رمولم ألؽول       جبئسة وزارة األوقبف الطٌىيت  للذراضبث اإلضالالهيت  رملين   -03

العلوووبء الٌووبثِيي ثعوول افزيووبه أؽوول هوشووؾٔ الغبهعووبد ّالِيئووبد ّالوؤٍَووبد العلويووخ  ؽيووش يووزن   

هعبيوخ الَويل هئويٌ    رؾوذ  األّلبف الوصوويخ ثليلوخ الموله     ركويوَ ّاالؽزفبء ثَ فٔ اؽزفبت ّىاهح

 الغوِْهيخ.

 وندألىاللهىتعالىىالتوفوقىوالددادىفىىكلىخطواتنا
 

ـني العـــاماألمـ                                                                                                                           

ـالمية ـلى للشـئون اإلسللمجـلس األع                                                                                                      
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