
1 
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 امحلد هلل وصىل هللا وسمل عىل س يدان رسول هللا وءاهل وحصبه الطيبني  

مجمع   خبري يفوبعد فهذه بعض ءااثر أ .د/ سلمي علوان أ مني عام دار الفتوى يف أ سرتاليا و 

اجمللس  ال مانة العامة يف  ، وعضو  الفقه الإساليم ادلويل التابع ملنظمة التعاون الإساليم

 .العاملي للمجمتعات املسلمة

 الكتب املطبوعةبعض 

  تفسري أ ويل الهنى  -1

مام البخاري ،حتقيق وتعليق وخترجي وضبط كتاب ال دب املفرد -2  لالإ

َهب الـُمْتََل عىل اَلَدب الـُمْفَرد  -3  اذلَّ

مام البخاري  -4  حتقيق وخترجي كتاب القراءة خلف الإمام، لالإ

 املسلمني بوفاة س يد العاملنيمصيبة            -5

 الساعة وأ رشاطها             -6

ظهار احلق عىل رءوس الصواري             -7  اإ

ثبات الصوم ابحلساب والفكل             -8  تنوير احلكل يف بطالن دعوى اإ

 القول اليقني فامي ينفع أ مواتنا املسلمني           -9

نلكزيي(             -10  اجلواهر الالمعة يف بيان عقيدة أ هل الإسالم اجلامعة )عريب اإ

نلكزيي(  -نرصة احلجازيني لس نة س يد املرسلني )عريب            -11  اإ

نلكزيي(   -اجلامع املنري يف مودل الهادي البشري )عريب           -12  اإ

نلكزيي(  –ن ) عريب أ نوار الإميان يف شهر الإحسان رمضا            -13  اإ
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 :وندوات  اليت أ لقيت يف مؤمتراتالعلمية والتوجهيات بعض البحوث 

 

) بعنوان السمل والتعايش    أ مهية صيغة التعايش احلسن بني املسلمني وغريمه  -1

-22الإساليم بني املنظور الإساليم واملنظور البوذي )الياابن منوذجا( يف  

11-2020  ) 

يف   -2 الروس ية  الإسالمية  اجلامعة   ( الفتوى  حامية  يف  العلامء  -11-9هجود 

2020) 

تدابري اجلالية الإسالمية الوقائية الصحية مضن شهر املودل النبوي الرشيف            -3

 (2020-11-1)املؤمتر ادلويل عن املودل النبوي الرشيف يف 

العلامء أ مهية ضبط الرتمجة لتفسري كتاب هللا )  -4 رشاف جملس  مؤمتر دويل ابإ

 (2020-10-31ال ندنويس سوطرة الشاملية يف 

للتصوف   -5 العاملي  )امللتق   ومرتكزات  أ سس  ال زمات:  وتدبري    –الصوفية 

 (2020-10-29املغرب يف 

املواهجة محلالت الإساءة لس يدان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   اسرتاتيجية -6

 (2020-10-24)املؤمتر ادلويل الس نوي للسرية النبوية يف موريتانيا 

يف   ملتق  فاس لآل البيت النبوي الرشيفاملودل النبوي يف عيون احملبني )   -7

24-10-2020) 

العاملي   -8 أ بو ظيب  جود النيب وكرمه ورمحته ) اجمللس  للمجمتعات املسلمة يف 

15-10-2020) 

ضبط اذلحب احلالل يف الرشيعة الإسالمية ) املؤمتر ادلويل عن تطوير انتاج  -9

رشاف اجلامعة احلكومية يف مالنغ  (  2020-10-8أ ندنوس يا يف   -احلالل ابإ

 (2020- 9-15-) جمةل التحالف  الاعتدال يف الإسالم -10

بئة قدميا وحديثا )مركز فيصل عبد هللا بن دور القادة ادلينيني يف مواهجة ال و  -11
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عبد العزيز العاملي فيينا، ولكية الآداب الإنسانية جامعة محمد اخلامس املغرب، 

 (2020-9-14املركز املغريب لَلراسات ادلولية واملس تقبلية الرابط. يف 

- 8-29املقاصد العليا للسمل يف الإسالم ) اجمللس العاملي للمجمتعات املسلمة   -12

2020) 

الهيئة العامة للش ئون الإسالمية وال وقاف يف دوةل الهجرة النبوية وءااثرها )   -13

املتحدة العربية  الفتوى   الإمارات  ودار  املسلمة  للمجمتعات  العاملي  واجمللس 

 (2020-8-22ال سرتالية يف 

التعلمي يف املدارس الإسالمية )الابتدائية،   -14 الإعدادية التحدايت اليت تواجه 

كوروان أ زمة  بعد  واجمللس    والثانوية(  ال سرتالية  الفتوى  دار  بني  ابلتعاون   (

 (2020-7-27يف  العاملي للمجمتعات املسلمة يف أ بو ظيب

كوروانادلينية    لتوعيةا أ مهية   -15 فريوس  الفتوى   جتاه  دار  هبا  قامت  )ندوة 

فكتوراي   ولية  حكومة  ممثيل  مع  ابلتعاون  يف  ال سرتالية  -7-3ال سرتالية 

2020) 

يف   -16 فلسطني،  قضاة  قايض  ديوان   ( الاحتالل  ضد  السالم  - 6-29مع 

2020) 

الش باب املسمل وحتدايت العرص )مؤمتر ال زهر العاملي لتجديد الفكر والعلوم  -17

 ( 2020-1-27الإسالمية  

 (2019-12-15) جامعة مؤتة  هجود العلامء قدميا وحديثا يف حامية الفتوى -18

الش   -19 ) س يدينحتدايت  املسلمة  اجملمتعات  املسمل يف  - 12-2أ سرتاليا    -باب 

2019) 

آنّية -20 باب املسمل وادلراسات القرأ الإمارات -) ديب    والتحدايت اليت تواهجهم  الش ّ

13-11-2019) 

 (2019-11-7املغرب  -) وجدة حقيقته وءااثره التصوف الإساليم -21
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 ( 2019-11-4الإمارات -. )ديب خصائص عقود "فيديك" وممزّياته وأ راكنه  -22

) القاهرة    تفكيك خطاب الفكر املتطرف جتاه مفهوم ادلوةل داخليا وخارجيا. -23

 (  2019-9-15مرص  –

 ( 2019-2-26العراق  –الإجعاز العلمي يف القرءان الكرمي ) بغداد  -24

 (  2018-7-27أ ندنوس يا  – الاعتدال والوسطية يف الإسالم ) لومبوك  -25

الصحيحة يف   -26 ) الفتاوى  البغيض  التطرف  -7-20أ ندنوس يا    -جاكراتمواهجة 

2018) 

)العراق   -27 مواهجته  وس بل  البغيض  املتطرف  الفكر  تنايم  -6-25خطورة 

2018 ) 

خطورة تنايم ظاهرة التطرف البغيض وما يسم  ابلإسالموفوبيا )الإمارات  -28

8-5-2018  ) 

سهاماهتا يف الإسالم ) أ سرتاليا  -29  (2018ش باط   18ماكنة املرأ ة وفضلها واإ

- 2أ مهية لزوم جامعة املسلمني ودورها يف وحدة اجملمتع يف أ سرتاليا )مالزياي   -30

5-2017) 

املتطرفة  -31 التيارات  مواهجة  وأ ساليب  أ سرتاليا  يف  الإسالمية  ادلعوة  حتدايت 

 ( 2017-3-11وأ فاكرها )مرص

ندنوس يا   -32 اإ  ( والوسطية  نرش الاعتدال  يف  ادلينية  املعاهد  -نومفرب-21دور 

2017) 

ديسمرب   1ادلعوة الإسالمية يف أ سرتاليا واحللول املرتقبة ) أ ندنوس يا    حتدايت -33

2016) 

مرص   -34  ( والتفريط  الإفراط  وبني  والتقصري  الغلو  بني  واملاتريدية  ال شاعرة 

 (2015نومفرب 14

 وامحلد هلل أ ول وءاخرا. وهناك املزيد.


