رئيس المؤتمر
د.مصطفى بن أحمد الحكيم
رئيس مجلس إدارة المركز

المنسق العام لـلمؤتمر
د.ماجد بن عبد اهلل العصيمي
نائب رئيس مجلس إدارة المركز
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ةةالىرررر

أعضاء اللجنة التنظيمية
المهمة

الدولة

االسم
د.ذلند حلني عبد الوياب

الهائب األول

مصر

ذ.موالي احلسو احلفيضي

الهائب الثاني

املغرب

ذ.وليد الشريف

عضو

السعودية

ذ.محيد احلارثي

عضو

السعودية

ذ.ياني السفياني

عضو

السعودية

ذ.تركي الرونـي

عضو

السعودية

ذ.عبد اجلليل أعنود

ييئة اإلعالم

املغرب

ذ.ذلند أمحد أبراميي

عضو

يولهدا

أعضاء اللجنة العلمية
االسم

المؤسسة

الدولة

د.بهعنر خلصاصي (الهائب األول)

جامعة عبد املالم السعدي

املغرب

جامعة جنراى

مصر/السعودية

األكادميية الدولية للتهنية الهفسية واالجتناعية

املغرب/اللويت

د.دلدي يونس

جامعة املهوفية

مصر

د.حسو الغرباوي

جامعة قطر

العراق/قطر

د.يشام العربي (الهائب الثاني)

د.مصطفى أبو سعد
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المؤسسة

الدولة

االسم

جاوعة اإلواً عبد الرمحاُ بَ فيصن

الصعودية

د.عثىاُ الٍظيف

جاوعة أً درواُ اإلشالوية

الصوداُ

د.قىر الدولة زيَ العابديَ

جاوعة أً درواُ اإلشالوية

الصوداُ

د.فؤاد حمداد

جاوعة املوىل إمساعين

املغرب

د.عىار جيده

جاوعة اجلسائر

اجلسائر

د.لسِر خموة

جاوعة شطيف

اجلسائر

د.إبراِيي بورشاشَ

املركس اجلّوي ملَّ الرتبية والتكويَ

املغرب

د.حمىد مجين خياط

رابطة العامل اإلشالوي

الصعودية

جاوعة ٌايف لمعموً األوٍية

وصر/الصعودية

جاوعة العريش

وصر

د.حمىد القدشي

املٍظىة العربية لمرتبية والثقافة والعموً ألصكو

اليىَ/وصر

د.إدريض أُوِاله

جمىوعة األكادمييات الدولية

املغرب

د.حمىد الشاوي

جاوعة املوىل إمساعين

املغرب

وزارة الرتبية الوطٍية

املغرب

د.أمحد األوراٌي

جاوعة شيدي حمىد بَ عبد اهلل

املغرب

د.حمىد الطٍاحي

وعّد البحوث والدراشات العربية

وصر

د.ضياء الديَ وطاوع

جاوعة املٍصورة/جاوعة جدة

وصر/الصعودية

د.عبد اهلل املٍتشري

جاوعة القصيي

الصعودية

د.مسرية الرفاعي

جاوعة الريووك

األردُ

املركس املغربي لمدراشات الدولية واملصتقبمية

املغرب

د.عبد العسيس املطوع

د.عبد اهلل شميب
د.حمىد رجب فضن اهلل

د.وفاء توفيق

د.خالد ويار اإلدريصي
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جامعة شيدي حممد بو عبد اهلل

املغرب

د.حممد اهبهعيادي
د.ييثم حامد املصاورة

جامعة املوم عبد اهعسيس

األردى/اهصعودية

د.رمضاى مخيض اهغريب

جامعة األزير/جامعة قطر

مصر/اهصعودية

د.زكريا اهصرتي

شبلة ضياء

املغرب

د.حصو بهعبو

جامعة ابو زير

املغرب

دار احلديث احلصهية/جامعة قطر

املغرب/قطر

د.بوخري يامن

املركس اجلًوي ملًو اهرتبية واهتلويو

املغرب

د.أمحد اهفران

جامعة عبد املاهم اهصعدي

املغرب

د.إبراييم اهرمحاني

جامعة اهشًيد محة خلضر

اجلسائر

د.أمحد عبد اهرحيم

مركس اهدوحة اهدوهي حلوار األدياى

مصر/قطر

د.قويدر قيطوى

جامعة اهشًيد محة خلضر

اجلسائر

د.زكريا حممد ييبة

جامعة اهعريش/جامعة طيبة

مصر/اهصعودية

جامعة شيدي حممد بو عبد اهلل

املغرب

مركس اهبحث يف اهعووم اإلشالمية واحلضارة

اجلسائر

جامعة املوىل إمساعيى

املغرب

د.يوشف بومًدي

جامعة عبد املاهم اهصعدي

املغرب

د.أمحد بوشهاق

اجلامعة األمسرية

األردى/هيبيا

د.أمحد اهفقريي

جامعة عبد املاهم اهصعدي

املغرب

د.عوي عاشور

اجلامعة األمسرية

هيبيا

د.اهعربي خلهيم

جامعة املوىل إمساعيى

املغرب

د.عبد احلق حهشي

جامعة املوىل إمساعيى

املغرب

املركس اهدوهي هألحباث واهدراشات اهرتبوية واهعومية

املغرب

د.عبد اهعظيم صغريي

د.حممد رفيع
د.مربون زيد اخلري
د.حممد شدرة

د.ربيع محو
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