
األمانة العامة - مكة المكرمة
المشاركون في المؤتمر اإلسالمي العالمي :((مكافحة اإلرھاب))

اإلدارة العامة للمؤتمرات والمنظمات

المنصب االسم تسلسل

١ اثيوبيا

رئیس مجلس ادارة كلیة الفرقان ، وعضو المجلس األعلى للرابطةسعادة الدكتور جیالن خضر غمدا ١

٢ اذربيجان

مفتي البالد ورئیس المجلس الدیني لشعوب القوقازفضیلة الشیخ هللا شكور باشا زاده ٢

٣ االرجنتين

األمین العام لمنظمة الدعوة اإلسالمیة ألمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي وعضو المجلس األعلى للرابطةسعادة المهندس محمد یوسف ھاجر ٣

٤ االردن

أستاذ قسم األقتصاد والمصارف اإلسالمیة بكلیة الشریعة - جامعة الیرموكمعالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل ٤
وزیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة سابقامعالي الدكتور عبد السالم داود محمد العبادي ٥

رئیس منتدى الوسطیة للفكر والثقافةسعادة المهندس مروان عواد نویران الفاعوري ٦
قاضي القضاة وعضو المجلس األعلى للرابطة ، وعضو المجلس التنفیذيمعالي الدكتور أحمد محمد ھلیل ٧

األمین العام للمؤتمر اإلسالمي لبـیت المقدس ورئیس لجنة القدس الدولیةمعالي الدكتور عزت محمد مصطفى جرادات ٨
ً معالي األستاذ شبیب الزم المالكي األمین العام إلتحاد الحقوقیین العرب - وزیر الدفاع العراقي سابقا ٩

وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیةمعالي الدكتور ھایل عبدالحفیظ داود ١٠
ً فضیلة الدكتور بسام علي سالمة العموش رئیس رابطة علماء األردن ، وزیر التنمیة اإلداریة سابقا ١١

أستاذ بكلیة الشریعة بجامعة آل البیت في األردنسعادة الدكتور محمد علي العمري ١٢
رئیس جامعة العلوم اإلسالمیةمعالي الدكتور ناصر أحمد ضاعن الخوالده ١٣

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین وقاضي في المحكمة االبتدائیة بعمانسعادة المحامي بالل الحدید ١٤
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین وقانوني ووزیر الداخلیة األردنیة سابقامعالي الدكتور سمیر الحباشنة ١٥

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي سعد علي عبدالرحمن البشیر ١٦
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المنصب االسم تسلسل
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ومدیر صندوق دعم البحث األردنيسعادة المحامي عبدهللا سرور الزعبي ١٧

عمید كلیتي الدعوة والقرآنسعادة الدكتور مصطفى محمود أبو صوي ١٨

٥ استراليا

رئیس الجمعیة اإلسالمیة التركستانیة ونائب رئیس الجمعیة اإلسالمیة بجنوب أسترالیافضیلة الشیخ عبدالسالم عبدالغني عالم ١٩
رئیس المركز الثقافي اإلسالمي في سیدنيسعادة األستاذ شفیق الرحمن عبدهللا خان ٢٠

رئیس االتحاد األسترالي للمجالس اإلسالمیةسعادة الحاج حافظ قاسم ٢١

٦ افغانستان

رئیس مجلس كبار العلماءفضیلة الشیخ قیام الدین كشاف ٢٢
عضو مجلس الشورى لعلماء أفغانستان ونائب المجلس األعلى للسالم وعضو مجلس الشعب وقاضي المحكمة الكبرى سابقافضیلة الشیخ مولوي عطاء هللا لودین ٢٣

٧ البانيا

رئیس رابطة أئمة ألبانیاسعادة األستاذ أبو اسماعیل یوستنیان توبوللي ٢٤
المفتي ورئیس المشیخة اإلسالمیة األلبانیةسعادة السید إسكندر بروجي ٢٥

٨ الجبل االسود

رئیس المشیخة اإلسالمیة لجمهوریة الجبل األسودفضیلة الشیخ إدریس مراد دمیروفتش ٢٦

٩ المانيا

رئیس أمناء المجلس اإلسالمي األعلىسعادة الدكتور ندیم محمد عطا هللا الیاس ٢٧
عضو مجلس أمناء المجلس األعلى للمسلمین وعضو المجلس األعلى للرابطةسعادة الدكتور أیوب أكسل كولر ٢٨
نائب رئیس المؤتمر اإلویغوري العالميسعادة األستاذ دولقون عیسى ٢٩

١٠ االمارات

ً فضیلة الدكتور محمد مصطفى الزحیلي عمید كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة الشارقة سابقا ٣٠
أستاذ الفقه وأصوله في كلیة الشریعة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة، عضو ھیئة كبار العلماء بدبيفضیلة الدكتور محمد عبدالرحیم سلطان العلماء ٣١

مستشار مدیر جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، وعضو المجلس األعلى للرابطة وعضو المجلس التنفیذيسعادة الدكتور سعید حارب المهیري ٣٢
سعادة السفیر ناصر بن عبدهللا بن حمدان 

الزعابي
رئیس المجلس الدائم لصندوق التضامن اإلسالمي بمنظمة التعاون اإلسالمي وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجد ٣٣

أستاذ التعلیم العالي في جامعة اإلمارات وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الدكتور أبو لبابة الطاھر صالح حسین ٣٤
فضیلة الدكتور تقي الدین بدرالدین محمد حسن 

الندوي
المستشار في دیوان سمو الشیخ سلطان بن زاید آل نهیان ٣٥

عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في جامعة الشارقةسعادة الدكتور أحمد فالح العموش ٣٦
مدیر جامعة االماراتمعالي الدكتور علي راشد النعیمي ٣٧
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رئیس جمعیة اإلمارات للمحامین و عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي زاید بن سعید سیف الشامسي ٣٨

أستاذ بكلیة االتصال بجامعة الشارقةسعادة الدكتور خیرت عیاد ٣٩

١١ امريكا

المدیر العام لمجلس العالقات اإلسالمیة األمریكیةسعادة الدكتور نهاد عوض حمد ٤٠
رئیس اتحاد األئمة في أمریكا الشمالیةسعادة الدكتور عمر أحمد شاھین ٤١

رئیس مجلس  الفقه ألمریكا الشمالیة وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجد والملتقى العالمي للعلماءفضیلة الدكتور مزمل حسین صدیقي ٤٢
مدیر عام اتحاد أراكان روھنجیا ، محاضر في جامعة بنسلفانیا في الوالیات المتحدة األمریكیةسعادة الدكتور وقار الدین أحمد ٤٣

أستاذ اإلعالم والعالقات العامة بجامعة إلینوي الغربیةسعادة الدكتور محمد أحمدهللا صدیقي ٤٤
رئیس مجلس  إدارة برلمان دیانات العالمسعادة األستاذ عبدالمالك مجاھد ٤٥

محاميسعادة المحامي الدكتور نوري أبلیكم توركل ٤٦
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي محمد یوسف نفاع ٤٧
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي أزھر علي خان ٤٨

مذیع ومراسل إن بي سي نیوز - الوالیات المتحدة األمریكیةسعادة األستاذ أیمن مدحت محي الدین ٤٩
مصور إن بي سي نیوزسعادة األستاذ محمد مصطفى مسلماني ٥٠

١٢ اندونيسيا

رئیس الجمعیة المحمدیةفضیلة الدكتور محمد سراج الدین شمس الدین ٥١
نائب الرئیس العام للمجلس األعلى اإلندونیسي للدعوة اإلسالمیة، وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ عبدالواحد بن علوي ٥٢

ً دولة الدكتور محمد ھدایت نور وحید عضو المجلس األعلى للرابطة ، ورئیس مجلس الشورى الشعبي (رئیس البرلمان) سابقا ٥٣
رئیس مجلس علماء اندونیسیا للعالقات الدولیةسعادة األستاذ محیي الدین جنیدي عشماوي ٥٤

األمین العام لوزارة الشؤون الدینیةسعادة الدكتور نور شام ٥٥
محافظ نوسا تنجارا الغربیةسعادة الدكتور محمد زین المجد ٥٦

رئیس الهیئة الوطنیة لمكافحة اإلرھابمعالي األستاذ سعود عثمان ناسوتیون ٥٧
رئیس جامعة دار السالمسعادة األستاذ أمل فتح هللا زركشي ٥٨

١٣ انغوال

رئیس الجماعة اإلسالمیة األنغولیةسعادة الشیخ آدم دیاكیتي ٥٩

١٤ اوزبكستان

مفتي جمهوریة أوزبكستان ورئیس إدارة مسلمي أوزبكستان، وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ عثمان جان علیموف ٦٠
نائب المفتي ورئیس اإلدارة الدینیة للمسلمینفضیلة الشیخ عبد العزیز منصوروف ٦١
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١٥ اوغندا

مفتي عام أوغندا ورئیس المجلس األعلى اإلسالمي  ورئیس لجنة األدیانفضیلة الشیخ شعبان رمضان موباجي ٦٢
رئیس الجامعة اإلسالمیة ، وعضو المجلس األعلى للرابطةمعالي الدكتور أحمد كاویسا سنغیندو ٦٣
رئیس ھیئة كبار العلماء في أوغندافضیلة الشیخ عبده عبید كامولیجیا ٦٤

١٦ ايران

رئیس المجمع الفقهي ألھل السنة وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ عبد الحمید إسماعیل زھي ٦٥
عضو مجلس األمناء لالتحاد العالمي لعلماء المسلمین واألمین العام لجماعة الدعوة واإلصالحسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد بیراني ٦٦

١٧ ايرلندا

إمام ورئیس الهیئة اإلسالمیة في إیرلندافضیلة الشیخ یحیى محمد الحسین ٦٧

١٨ الباراغواي

رئیس المركز الخیري الثقافي اإلسالميسعادة األستاذ احمد محمود رحال ٦٨

١٩ باكستان

أمیر الجمعیة المركزیة ألھل الحدیث وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ ساجد میر عبد القیوم ٦٩
مفتي جمهوریة باكستان اإلسالمیة ورئیس جامعة دارالعلوم بكراتشيفضیلة الشیخ محمد رفیع محمد شفیع العثماني ٧٠

عضو المجلس األعلى للرابطة و رئیس مجلس كلیة شرق بریستون اإلسالمیةسعادة الدكتور عبدالخالق محمد قاضي ٧١
مدیر جامعة الرفاه العالمیة وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدسعادة البروفیسور أنیس أحمد ٧٢

رئیس المركز اإلعالمي في كشمیر وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ عبد الرشید ترابي بن أحمد خان ٧٣
أمیر حركة ختم النبوة العالمیة بباكستانفضیلة الشیخ محمد إلیاس جنیوتي ٧٤

وكیل كلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بإسالم أباد في الباكستانسعادة الدكتور ھارون الرشید محمد أیوب ٧٥
وزیر الشؤون الدینیةمعالي السید سردار محمد یوسف ٧٦

أمیر الجماعة اإلسالمیةفضیلة الشیخ سراج الحق ٧٧
رئیس الجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أبادمعالي الدكتور أحمد یوسف الدریویش ٧٨

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي ثاقب أعوان ٧٩
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین النائب العام السابق لباكستانسعادة المحامي أنور منصور ٨٠

عمید كلیة الشریعة والقانون الجامعة اإلسالمیة العالمیة بإسالم آبادسعادة الدكتور محمد طاھر حكیم ٨١

٢٠ البحرين

وكیل وزارة العدل للشؤون اإلسالمیةسعادة الدكتور فرید بن یعقوب المفتاح ٨٢
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٢١ البرازيل

رئیس مركز الدعوة اإلسالمیة ألمریكا الجنوبیةسعادة الشیخ أحمد علي الصیفي ٨٣
رئیس اتحاد المؤسسات اإلسالمیةسعادة الدكتور محمد حسین الزغبي ٨٤
األمین العام للمجلس األعلى لألئمة والشؤون اإلسالمیةفضیلة الشیخ خالد رزق تقي الدین ٨٥

عضو مؤسس بالهیئة العالمیة للعلماء المسلمین، رئیس رابطة علماء المسلمین ألمریكا الالتینیة ورئیس المركز األكادیمي للدراسات واألبحاث اإلسالمي والمشرف على سعادة الدكتور محسن بن موسى الحسني
دعاة الرابطة في البرازیل

٨٦

٢٢ بروناي

مفتي دولة بروناي دار السالمفضیلة الشیخ أوانغ عبد العزیز بن جنید ٨٧
وزیر الشؤون الدینیةمعالي الدكتور محمد بنغیران حاج عبدالرحمن ٨٨

٢٣ بريطانيا

٨٩ األمین العام  لجمعیة أھل الحدیث المركزیةفضیلة الشیخ شعیب أحمد میربوري
رئیس جمعیة أھل الحدیث المركزیةفضیلة الشیخ ثناء هللا سیالكوتي ٩٠

األمین العام لجمعیة علماء بریطانیا رئیس القسم اإلرشاد الدیني لطلبة المسلمین بجامعة شفیلدفضیلة الشیخ محمد إسماعیل رشید إسماعیل ٩١
المدیر العام للوقف األوروبيسعادة الدكتور أحمد كاظم الراوي ٩٢
مدیر عام معهد ماركفیلد للتعلیم العاليسعادة الدكتور محمد مناظر أحسن ٩٣

رئیس جمعیة علماء بریطانیا  وأوروبا وعضو المجلس  األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ  محمد أسلم خدا بخش ٩٤
٩٥ سكرتیر مجلس الشریعة اإلسالمیة ومبعوث وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشادفضیلة الدكتور صهیب حسن عبدالغفار

األمین العام لمجلس مسلمي بریطانیاسعادة الدكتور فاروق مراد ٩٦
األمین العام المساعد للجماعة اإلسالمیة بنجالدیشسعادة المحامي عبدالرزاق صدیق ٩٧
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي أحمد صالح الترك ٩٨

إعالميسعادة األستاذ صدیق ماتیو توماس بالند ٩٩
محاميسعادة المحامي الدكتور أحمد طمسون ١٠٠

سعادة األستاذ الدكتور سعود بن عبدالعزیز التركي ١٠١
محاميسعادة المحامي خالد صوفي ١٠٢

٢٤ بلجيكا

عضو المجلس األعلى للرابطة ، عضو المجلس البلجیكي للسالم بین األدیان ، رئیس قسم اعتناق اإلسالم لدى المركز اإلسالمي والثقافي ببلجیكاسعادة األستاذ مصطفى بن أحمد القسطیط ١٠٣
عمید كلیة العلوم اإلسالمیة ببروكسلسعادة الدكتور مصطفى دونمز ١٠٤

٢٥ بلغاريا

رئیس المجلس الدیني األعلى للمسلمین السنة األحناففضیلة الدكتور ندیم إبراھیم غندجیف ١٠٥
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مفتي بلغاریافضیلة الشیخ مصطفى علیش حاجي ١٠٦

٢٦ بنجالديش

مدیر الجامعة القاسمیة ورئیس ھیئة الرقابة الشرعیة المركزیة لشركات التكافل اإلسالميفضیلة الشیخ سید كمال الدین عبدهللا ظفري ١٠٧
المفتي ورئیس دار اإلفتاءفضیلة الشیخ المفتي شمس الدین ضیاء ١٠٨

معاون األمین العام لجمعیة علماء اإلسالمفضیلة الشیخ بهاء الدین  زكریا ١٠٩
األمین العام لبعثة المساجدسعادة الدكتور محمد خلیل الرحمن ١١٠

٢٧ بنين

رئیس المنظمة الخیریة للتعاون اإلسالميسعادة الدكتور ثاني عبدالحمید أالحو ١١١
رئیس اتحاد النواب المسلمین في البرلمان وعضو المحكمة العلیاسعادة السید الحاج مالیحوصو یعقوب ١١٢

٢٨ بوركينا فاسو

المشرف العام على مؤسسة اإلحسانسعادة الدكتور محمد إسحاق كندو ١١٣

٢٩ بورندي

المستشار الخاص لرئیس الجمهوریة للشؤون اإلسالمیة والدول العربیةسعادة الدكتور محمد روكارا خلفان ١١٤

٣٠ البوسنة والهرسك

عضو المجلس األعلى للرابطة ، وعضو المجمع الفقهي اإلسالميفضیلة الدكتور مصطفى إبراھیم تسیریتش ١١٥
مفتى البالد ورئیس العلماء ورئیس المشیخة اإلسالمیةفضیلة الشیخ حسین كفازوفیتش ١١٦
رئیس جامعة تركیا - البوسنة والهرسكسعادة الدكتور أورجال یوكول ١١٧

٣١ بولندا

مفتي مسلمي بولندا ورئیس االتحاد الدیني اإلسالميسعادة األستاذ أحمد توماش مسكیتفتش ١١٨

٣٢ البيرو

رئیس الجمعیة اإلسالمیةسعادة األستاذ ضمین حسین عوض ١١٩

٣٣ تايلند

رئیس جامعة جاال اإلسالمیة في فطاني وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الدكتور إسماعیل لطفي جافاكیا ١٢٠
مدیر مركز الوسطیة للسالم والتنمیة التابع لمجلس شیخ اإلسالمسعادة الدكتور عبدهللا نومسوك ١٢١

٣٤ تايوان

عضو المجلس األعلى للرابطة وعضو المجلس التنفیذيسعادة الدكتور إبراھیم إدریس جاو ١٢٢
رئیس الجمعیة اإلسالمیة الصینیة السابقسعادة الدكتور علي باو ١٢٣
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٣٥ تركيا

رئیس وقف الدراسات اإلسالمیةسعادة الدكتور على أوزاك ١٢٤
رئیس الشؤون الدینیة وعضو المجلس األعلى للرابطةمعالي الدكتور محمد كورماز ١٢٥

عمید كلیة الحقوق في جامعة مدیبولمعالي الدكتور محمد عاكف آیدن ١٢٦
رئیس الجمعیة التركیة العربیة للعلوم والثقافة وأستاذ العالقات الدولیة في أكادیمة العلوم بأنقرةسعادة الدكتور محمد العادل ١٢٧
رئیس أوقاف اتحاد المنظمات اإلسالمیة وعضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة األستاذ نجاتي جیالن ١٢٨
رئیس حزب السعادة ورئیس مركز البحوث االقتصادیة واالجتماعیةسعادة األستاذ رجائي قوطان ١٢٩

رئیس رابطة علماء الشامفضیلة الشیخ أسامة عبد الكریم الرفاعي ١٣٠
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین و رئیس ھیئة اتحاد المنظمات االسالمیةسعادة المحامي علي كورت ١٣١

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ورئیس جامعة بتركیةسعادة المحامي محمد رفیق كوركوسوز ١٣٢
القناة التركیة الناطقة باللغة العربیةسعادة األستاذ عمر فاروق كورماز ١٣٣

٣٦ ترينيداد

رئیس جمعیة مسلمي البحر الكاریبيسعادة األستاذ امتیاز علي محمد ١٣٤

٣٧ تشاد

رئیس المركز الثقافي للبحوث والدراسات األفریقیة والعربیةفضیلة الدكتور حقار محمد أحمد ١٣٥
أستاذ بجامعة أنجمینا الحكومیة وعضو المؤتمر العام لهیئة العلماء المسلمینسعادة الدكتور محمد زین نور محمد ١٣٦
رئیس جامعة الملك فیصلسعادة الدكتور عبد هللا بخیت صالح ١٣٧

٣٨ تشيك

رئیس مجلس إدارة جمعیة الوقف اإلسالمي في برنوسعادة األستاذ منیب حسن الراوي ١٣٨

٣٩ تنزانيا

المفتي ورئیس المجلس األعلى للشئون اإلسالمیةفضیلة الشیخ عیسى شعبان سیمبا ١٣٩
األمین العام لمؤسسة العلماء والمشایخفضیلة الشیخ خمیس سعید متاكا ١٤٠
عمید كلیة الشریعة والقانون ورئیس قسم الشریعة في جامعة زنجبار في تنزانیاسعادة الدكتور سوید جمعة میانجا ١٤١

٤٠ توجو

عضو اتحاد مسلمي توجو ومسؤول الدعوة في جمهوریة توجوفضیلة األستاذ علي بیفا تشابودي ١٤٢
رئیس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیةفضیلة الحاج یونس إبراھیم ١٤٣

٤١ تونس

األستاذ في المعهد األوربي للعلوم اإلنسانیةفضیلة الدكتور عبدالمجید عمر النجار ١٤٤
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عضو المجلس األعلى للرابطةسعادة الدكتور عبدهللا بن الكیالني األوصیف ١٤٥
١٤٦ وزیر الشؤون الدینیة السابق وعضو المجمع الفقهيمعالي الدكتور نور الدین بن مختار الخادمي

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة الدكتور إبراھیم بلقاسم األطرش ١٤٧
عمید ھیئة المحامینسعادة األستاذ محمد الفاضل محفوظ ١٤٨

٤٢ الجابون

رئیس الجابون ، وعضو المجلس األعلى للرابطةفخامة الرئیس على بونغو أوندیمبا ١٤٩
رئیس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیةفضیلة الشیخ إسماعیل حسین أوسا ١٥٠

٤٣ الجزائر

رئیس جمعیة العلماء المسلمینسعادة الدكتور عبدالرزاق قسوم ١٥١
ً فضیلة الدكتور محمد بن خالد إسطنبولي عضو ھیئة التدریس بجامعة أدرار وعمید كلیة الشریعة سابقا ١٥٢

عمید كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة في جامعة الحاج لخضر باتنة  - الجزائرسعادة الدكتور عبدالمجید عمراني ١٥٣
عمید كلیة اآلداب واللغات والعلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة جامعة معسكرسعادة الدكتور طیبي غماري ١٥٤

رئیس جامعة األمیر عبدالقادر للعلوم اإلسالمیة بقسنطینةسعادة الدكتور عبدهللا بو خلخال ١٥٥
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي عثماني محمد بن عاشور ١٥٦

٤٤ جزر القمر

رئیس قسم الدراسات اإلسالمیة بكلیة اإلمام الشافعيسعادة الدكتور عبد الحكیم محمد شاكر ١٥٧
مدیر مكتب معالي وزیر العدل الدكتور عبده حسینيسعادة السید عصف الدین عبدهللا عمر ١٥٨

٤٥ جنوب افريقيا

رئیس جمعیة العلماء في جوھانسبرجفضیلة الشیخ عباس علي جینا ١٥٩
رئیس اإلمارة بمجلس القضاء اإلسالمي بجنوب أفریقیا وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ محمد أمین فقیر ١٦٠

رئیس مؤسسة المدینة اإلسالمیة بكیب تاونسعادة الدكتور حافظ محمود خطیب ١٦١

٤٦ جيبوتي

وزیر الشئون اإلسالمیة واألوقافمعالي األستاذ آدم حسن آدم ١٦٢

٤٧ الدانمارك

رئیس الرابطة اإلسالمیةسعادة الدكتور محمد فؤاد البرازي ١٦٣

٤٨ روسيا

رئیس مركز التنسیق األعلى لمسلمي روسیا والمفتي العام للقسم اآلسیوي من روسیافضیلة الشیخ نفیع هللا عشیروف ١٦٤
رئیس المجلس اإلسالمي الروسي وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ محمد صالح الدینوف ١٦٥
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مفتي تتارستانفضیلة الشیخ كامل سمیع هللا بن إسكندر ١٦٦

رئیس مركز السالم و اإلسالم في موسكوسعادة األستاذ ضمیر سراج الدینوف ١٦٧
نائب مدیر صندوق دعم الثقافة والعلم والتربیةسعادة الدكتور علي بولوسین ١٦٨

٤٩ رومانيا

سعادة األستاذ محمد فرھود ١٦٩

٥٠ زامبيا

رئیس جمعیة لوساكا اإلسالمیةسعادة األستاذ سلیمان باتیل ١٧٠

٥١ زيمبابوي

مفتي عام زیمبابويفضیلة الشیخ إسماعیل موسى منك ١٧١

٥٢ ساحل العاج

رئیس المجلس األعلى لألئمةفضیلة الشیخ أبو بكر فوفانا ١٧٢
الرئیس العام لجمعیة أھل السنة والجماعة ورئیس جامعة الفرقانفضیلة الدكتور فادیغا موسى ١٧٣

٥٣ سريالنكا

رئیس جمعیة علماء سریالنكا، وأستاذ بمدرسة الرشاد العربیة و مفتي سریالنكافضیلة الشیخ محمد رضوي محمد إبراھیم ١٧٤
وزیر شؤون البرلمان ورئیس المركز اإلسالمي ، وعضو المجلس األعلى للرابطةمعالي األستاذ محمد حنیفة محمد ١٧٥

وزیر شؤون المدن ووالوزیر المسؤول عن المسلمینمعالي األستاذ عبد الحمید محمد فوزي ١٧٦
رئیس اتحادات جماعات التوحید بسریالنكافضیلة الشیخ مبارك عبدالمجید ١٧٧

٥٤ السعودية

رئیس جمعیة تحفیظ القرآن الكریم بجدةسعادة األستاذ عبد العزیز بن عبد هللا حنفي ١٧٨
األستاذ في جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةسعادة الدكتور محمد المدني بوساق ١٧٩
مدیر الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة سابقامعالي الدكتور محمد بن علي العقال ١٨٠

عضو مجلس الشورىفضیلة الدكتور إبراھیم بن محمد أبو عباة ١٨١
رئیس تحریر مجلة البیانسعادة األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الصویان ١٨٢

المستشار في الدیوان الملكيمعالي الدكتور سعد بن ناصر عبدالعزیز الشثري ١٨٣
عضو المجمع الفقهي بالرابطةفضیلة الدكتور حمزة بن حسین الفعر ١٨٤

المستشار في الدیوان الملكي، وعضو ھیئة كبار العلماءمعالي الدكتور عبدهللا بن محمد المطلق ١٨٥
األمین العام المساعد للندوة العالمیة للشباب اإلسالميسعادة الدكتور محمد عمر بادحدح ١٨٦

المدیر العام لمؤسسة مكة المكرمة الخیریةسعادة األستاذ علي بن عبدهللا الجریس ١٨٧
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عضو اللجنة العلمیة للمؤتمرسعادة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي ١٨٨
األستاذ بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرىسعادة الدكتور أحمد بن نافع المورعي ١٨٩
األمین العام لالتحاد العالمي للكشاف المسلم في مكة المكرمةسعادة الدكتور زھیر بن حسین غنیم ١٩٠

المستشار السابق برابطة العالم اإلسالمي في المدینة المنورةسعادة الدكتور سعید بن إسماعیل الصیني ١٩١
أمین عام جمعیة مراكز األحیاء بمكة المكرمةفضیلة الدكتور یحیى محمد حسن زمزمي ١٩٢

األستاذ في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسعادة الدكتور أحمد بن سیف الدین تركستاني ١٩٣
األستاذ في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسعادة الدكتور حمد بن عبدهللا بن ناصر الماجد ١٩٤

١٩٥ رئیس منتدى تعزیز المسلم ونائب رئیس االتحاد العالمي للعلماء المسلمین ، أستاذ الدراسات العلیا بجامعة الملك عبدالعزیزمعالي الشیخ عبد هللا بن محفوظ بن بیه
وكیل وزارة الثقافة واإلعالم األسبقسعادة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبیلي ١٩٦
األستاذ في جامعة أم القرىسعادة الدكتور محمد بن إبراھیم السعیدي ١٩٧

محرر في صحیفة عكاظسعادة األستاذ طالب یسلم بن محفوظ ١٩٨
مدیر مكتب جریدة الریاضسعادة االستاذ وائل حامد اللهیبي ١٩٩

٢٠٠ األمین العام لمركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطنيمعالي األستاذ فیصل بن عبدالرحمن بن معمر
رئیس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، مستشار بالدیوان الملكي وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدمعالي الدكتور صالح بن عبدهللا بن حمید ٢٠١

رئیس البنك اإلسالمي للتنمیة وعضو المجلس األعلى للرابطة وعضو المجلس التنفیذيمعالي الدكتور أحمد محمد علي ٢٠٢
األمین العام للهیئة العالمیة للحم الحاللفضیلة الدكتور صالح بن حسین العاید ٢٠٣

األمین العام للندوة العالمیة للشباب اإلسالميفضیلة الدكتور صالح بن سلیمان الوھیبي ٢٠٤
األمین العام للهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة الدكتور خالد بن صالح الطویان ٢٠٥
االمین العام للهیئة العالمیة لتحفیظ القرآن الكریمسعادة الدكتور عبد هللا بن علي بصفر ٢٠٦

األمین العام للهیئة اإلسالمیة العالمیة لالقتصاد والتمویل ، عضو مجلس الشورىفضیلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح األطرم ٢٠٧
االمین العام للمجلس االسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة ورئیس مؤتمر العالم اإلسالمي رئیس مجلس أمناء مركز الدراسات اإلسالمیة بجامعة أكسفوردمعالي الدكتور عبد هللا بن عمر نصیف ٢٠٨
إمام وخطیب المسجد الحرام وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الدكتور أسامة بن عبد هللا خیاط ٢٠٩
عضو المجلس األعلى للرابطة وعضو المجلس التنفیذيمعالي الدكتور عبد هللا بن صالح العبید ٢١٠

المفتي العام للمملكة العربیة السعودیة ورئیس ھیئة كبار العلماء و إدارة البحوث العلمیة  واإلفتاءسماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد هللا آل الشیخ ٢١١
سعادة الدكتور عبدالحمید بن عبدالرحمن 

العبدالجبار
األمین العام للهیئة العالمیة للتنمیة البشریة ٢١٢

المشرف العام على موقع رسالة اإلسالمفضیلة الشیخ عبدالعزیز بن فوزان الفوزان ٢١٣
سفیر كوسوفا في المملكة العربیة السعودیة وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدسعادة الدكتور رجب یاشار بویا ٢١٤

األمین العام لهیئة أطباء عبر القاراتسعادة الدكتور سعد بن علي القرني ٢١٥
المدیر العام للمؤسسة العالمیة لإلعمار والتنمیةفضیلة الشیخ عبدهللا بن حمد القعید ٢١٦
المشرف العام على مؤسسة مكة المكرمة الخیریةمعالي الدكتور علي بن مرشد المرشد ٢١٧

األمین العام للهیئة العالمیة لإلعجاز العلمي في القرآن والسنةفضیلة الدكتور عبدهللا بن عبدالعزیز المصلح ٢١٨
٢١ من ١٠صفحة ٢٠١٥/فبرایر/٠٤ ٢٠:٤٤:١٢٧٠٦
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األمین العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة السابقفضیلة الدكتور إبراھیم بن عبدالعزیز الزید ٢١٩

نائب المدیر العام ورئیس تحریر مجلة الدعوةسعادة الدكتور ماجد بن محمد الماجد ٢٢٠
عضو اتحاد الحقوقیین العربسعادة األستاذ كاتب فهد الشمري ٢٢١
المستشار في منظمة التعاون اإلسالميسعادة األستاذ أحمد عبده ناشر ٢٢٢

األمین العام لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمیةمعالي المهندس عمر بن عبدهللا قاضي ٢٢٣
رئیس جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةمعالي الدكتور جمعان رشید بن رقوش ٢٢٤
مدیر جامعة المجمعةمعالي الدكتور خالد بن سعد المقرن ٢٢٥

إمام وخطیب جامع األمیر خالد بن سعودسعادة الدكتور سعد بن عبدهللا البریك ٢٢٦
رئیس مركز اإلعالم والدراسات العربیة الروسیةسعادة الدكتور ماجد بن عبدالعزیز التركي ٢٢٧
األستاذ بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیةسعادة الدكتور جالل الدین محمد صالح ٢٢٨

أستاذ مشارك بكلیة الشریعة في جامعة القصیم وعضو في الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات الفكریة المعاصرة وعضو في الجمعیة الفقهیة السعودیةفضیلة الدكتور خالد بن عبدهللا المصلح ٢٢٩
عضو مجلس الشورىسعادة الدكتور صدقة بن یحیى فاضل ٢٣٠

األمین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیةمعالي الدكتور عبداللطیف بن راشد الزیاني ٢٣١
رئیس تحریر صحیفة أوردو نیوزسعادة األستاذ طارق بن عبد الحمید مشخص ٢٣٢

عمید كلیة الدعوة وأصول الدین بجامعة أم القرىفضیلة الدكتور محمد بن سعید السرحاني ٢٣٣
األمین العام للهیئة العالمیة للمساجدفضیلة الدكتور أحمد بن سالم باھمام ٢٣٤

األمین العام للهیئة اإلسالمیة العالمیة للتعلیمفضیلة الدكتور علي بن مقبول العمري ٢٣٥
مدیر اإلذاعات الدولیة السعودیةسعادة األستاذ حسین أحمد دغریري ٢٣٦

المشرف على مشروع تعظیم البلد الحرامسعادة الدكتور طالل بن محمد أبو النور ٢٣٧
وكیل وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد للتخطیط والتطویرفضیلة الشیخ أحمد بن عبدهللا سرور الصبان ٢٣٨
عضو ھیئة التدریس بقسم العقیدة والمذاھب المعاصرة  ـ كلیة أصول الدین في الریاض  ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسعادة الدكتور ناصر بن عبد الكریم العلي العقل ٢٣٩

أمین عام الهیئة العالمیة للوسائل التقنیةسعادة الدكتور علي بن محمد العبیدي ٢٤٠
رئیس نادي مكة المكرمة الثقافيسعادة الدكتور حامد بن صالح الربیعي ٢٤١

سعادة الدكتور فراج بن محمد فراج الرداس 
المطیري

أستاذ مساعد في الجامعة العربیة المفتوحة ٢٤٢

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي سعد بن عبدهللا الغنیم ٢٤٣
مكتب السعد للمحاماة واالستشارات العامة بالریاضسعادة الدكتور سعد بن محمد السعد ٢٤٤
األستاذ المساعد في كلیة إدارة األعمال في جامعة الملك فیصلسعادة الدكتور أحمد بن محمد فرحان ٢٤٥

رئیس قسم القانون بكلیة العلوم - جامعة شقراءسعادة الدكتور محمد عبد المطلب الخشن ٢٤٦
المدیر التنفیذي للهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة األستاذ بدر بن عبد هللا الشویعر ٢٤٧

أستاذ الدراسات العلیا بكلیة أصول الدین بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةسعادة الدكتور بدر بن ناصر البدر ٢٤٨

٢١ من ١١صفحة ٢٠١٥/فبرایر/٠٤ ٢٠:٤٤:١٢٧٠٦



المنصب االسم تسلسل

٥٥ سلوفاكيا

رئیس جمعیة الوقف اإلسالمي - براتسیالفاسعادة األستاذ محمد صفوان حسنة ٢٤٩

٥٦ سلوفينيا

المفتي ورئیس المشیخة اإلسالمیةسعادة الدكتور نجاد غرابوس ٢٥٠

٥٧ سنغافورة

رئیس جمعیة الدعوة اإلسالمیة بسنغافورةسعادة األستاذ محمد حسبي بن أبوبكر ٢٥١

٥٨ السنغال

عمید الكلیة األفریقیة للدراسات اإلسالمیة بداكارفضیلة الدكتور محمد أحمد لوح ٢٥٢
مدیر مركز الدراسات اإلسالمیة بجامعة داكار وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الدكتور خدیم محمد سعید أمباكي ٢٥٣

٥٩ السودان

رئیس مجلس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمیة وعضو المجلس األعلى للرابطةفخامة المشیر عبدالرحمن محمد سوار الذھب ٢٥٤
كلیة الدعـــوة  جامعة أم درمان اإلسالمیة.–  أستاذ كرسي الدراسات اإلسالمیة ومقارنة األدیان فضیلة الدكتور محمد عثمان صالح ٢٥٥

مدیر جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیةمعالي الدكتور إبراھیم نورین إبراھیم محمد ٢٥٦
رئیس قسم الدراسات اإلسالمیة بجامعة الخرطومسعادة الدكتور عبدالحي یوسف ٢٥٧

٢٥٨ األمین العام للهیئة العلیا للرقابة الشرعیة للجهاز المصرفي والمؤسسات المالیةسعادة الدكتور أحمد علي عبد هللا حمد
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ونقیب المحامین السودانیین السابقسعادة المحامي عبدالرحمن إبراھیم الخلیفة ٢٥٩

محامي دولي و عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي كامل الطیب إدریس ٢٦٠

٦٠ سوريا

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي طارق الكردي ٢٦١

٦١ سورينام

رئیس مجلس المسلمین ، وعضو المجلس األعلى للرابطةسعادة األستاذ محمد إسحاق جمال الدین ٢٦٢

٦٢ السويد

رئیس مركز الدراسات والبحوث اإلسالمیةسعادة األستاذ عبد الكریم عبد القادر لعالم ٢٦٣
رئیس الهیئة السویدیة لنصرة النبي صلى هللا علیه وسلم وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدسعادة الدكتور حسان بن علي موسى ٢٦٤

٢٦٥ مركز البحوث اإلسالمیةسعادة الدكتور عبدالحق بن مال التركماني

٦٣ سويسرا

رئیس اتحاد المنظمات اإلسالمیة في برنسعادة األستاذ إبراھیم صالح ٢٦٦
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٦٤ سيراليون

رئیس اتحاد الدعاة المسلمینفضیلة الشیخ محمد عبدالزكي كالون ٢٦٧
المشرف على دعاة وزارة الشؤون اإلسالمیة وعضو ھیئة التدریس بكلیة األنصارسعادة الدكتور إبراھیم جالو ٢٦٨

٦٥ صربيا

المفتي ورئیس المشیخة اإلسالمیة إلقلیم السنجاق وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ معمر مهدي زوكورلیتش ٢٦٩
رئیس المشیخة  اإلسالمیة في صربیافضیلة الدكتور مولود دودیتش ٢٧٠

٦٦ الصومال

رئیس رابطة علماء الصومالسعادة الدكتور بشیر أحمد صالد ٢٧١

٦٧ الصين

نائب رئیس الجمعیة االسالمیة الصینیةاألستاذ مصطفى یانغ تشي بوه ٢٧٢
٢٧٣ مدیر العالقات الخارجیة في الجمعیة اإلسالمیة الصینیةسعادة األستاذ موسى تشین یوي لونغ

٦٨ طاجكستان

مفتي البالد ورئیس المركز اإلسالميفضیلة الشیخ سید مكرم عبدالقادر زاده ٢٧٤
مدیر جامعة اإلمام أبي حنیفة اإلسالمیةسعادة الدكتور سلیمان دولتوف ٢٧٥

٦٩ العراق

كبیر علماء المجمع الفقهي العراقي وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ أحمد حسین الطه ٢٧٦
رئیس ھیئة اإلفتاء وأھل السنة والجماعةفضیلة الشیخ عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي ٢٧٧

٧٠ عمان

رئیس جمعیة المحامیین العمانیة ، عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي محمد بن إبراھیم الزدجالي ٢٧٨

٧١ غامبيا

رئیس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیةفضیلة الشیخ محمد األمین توري ٢٧٩
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین قاضي في المحكمة العلیا ببكاستان وقاضي سابق في محكمة األمم المتحدة بالھايسعادة المحامي على نواز شوھان ٢٨٠

٧٢ غانا

عضو المجلس األعلى للرابطة ، رئیس المركز اإلسالمي للتربیة والتنمیةمعالي الشیخ إبراھیم كودجو كواي ٢٨١
األمین العام لمجلس العلماء واألئمةسعادة الحاج علي حسن علي ٢٨٢
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٧٣ غويانا

رئیس المنظمة اإلسالمیة المركزیةسعادة الحاج فضیل محمد فیروز ٢٨٣

٧٤ غينيا

وزیر التعاون الدولي الغیني وعضو المجلس األعلى للرابطةمعالي الدكتور قطب مصطفى سانو ٢٨٤

٧٥ فرنسا

رئیس اتحاد المنظمات اإلسالمیة في أوروباسعادة األستاذ عبدهللا بن منصور ٢٨٥
األمین العام للمؤتمر اإلسالمي األوروبي ورئیس معهد ابن سینا للعلوم اإلنسانیةسعادة الدكتور محمد البشاري ٢٨٦
رئیس منظمة اإلسالم والغربسعادة الدكتور فرانسیس الماند ٢٨٧
رئیس المجلس الفرنسي للدیانة اإلسالمیة وعضو المجلس األعلى للرابطةسعادة الدكتور محمد موساوي ٢٨٨

مدیر المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانیةسعادة الدكتور أحمد الهادي جابا ٢٨٩
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ورئیس الجمیعة االوروبیة العربیة للمحامیین بباریسسعادة المحامي الهادي محمد شلوف ٢٩٠

٧٦ الفلبين

عضو المجلس األعلى للرابطة ورئیس مركز الشباب المسلمفضیلة الشیخ أمیر الدین سرنجاني ٢٩١
رئیس قسم التعلیم بمعهد المعارف الشرعيسعادة الدكتور فاروق سعد الدین عبدالرشید ٢٩٢

٧٧ فلسطين

وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة سابقا، النائب األول لرئیس الهیئة اإلسالمیة العلیا بالقدس وخطیب المسجد األقصى المبارك ، وعضو المجلس األعلى للرابطةمعالي الدكتور یوسف جمعة سالمة ٢٩٣
إمام وخطیب المسجد األقصى المبارك وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الدكتور عكرمة بن سعید عبدهللا صبري ٢٩٤

عضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولیة ورئیس رابطة علماء فلسطین  وعضو المجلس التشریعيفضیلة الدكتور مروان محمد عایش أبوراس ٢٩٥
رئیس رابطة علماء فلسطینسعادة الدكتور سالم أحمد سالمة ٢٩٦

وزیر األوقاف والشؤون الدینیةمعالي الشیخ یوسف ادعیس ٢٩٧
رئیس جامعة القدسمعالي الدكتور سري نسیبه ٢٩٨

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین واألمین المساعد التحاد المحامین العربسعادة المحامي سالمة عمر نورالدین بسیسو ٢٩٩
وزیر العدل الفلسطیني السابقمعالي الدكتور علي أحمد خشان ٣٠٠

٧٨ فنزويال

رئیس التجمع اإلسالمي الفنزویليفضیلة الشیخ قاسم محمد طیجن ٣٠١

٧٩ فنلندا

مفتي البالدفضیلة الشیخ ولید بن رامز حمود ٣٠٢
األمین العام للرابطة اإلسالمیةفضیلة الشیخ محمد علي عطاء هللا ٣٠٣
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٨٠ فيتنام

مدیر الجمعیة اإلسالمیة بمدینة ھوشي منهفضیلة الشیخ إدریس إسماعیل ٣٠٤

٨١ فيجي

رئیس رابطة مسلمي فیجيسعادة الشیخ حفیظ الدین خان ٣٠٥
رئیس جمعیة أھل الحدیث في فیجيسعادة السید خلیل الرحمن بن عبدالمنان ٣٠٦

٨٢ قازاقستان

المفتي العام لجهموریة قازاقستانمعالي الشیخ إیرجان میامیروف ٣٠٧
رئیس تحریر مجلة اإلحسانسعادة الدكتور األستاذ علي شیر ٣٠٨

٨٣ قرغيزستان

مدیر المركز الثقافي القیرغیزي وعضو اتحاد العلماء المسلمین وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ أورزبیك عبد الكریم تشوتونوف ٣٠٩
رئیس إدارة الشؤون الدینیةسعادة السید أوزبیك موالدالیف ٣١٠

مفتي قرغیزستانسعادة الحاج مقصود توق توم موشییف ٣١١
مدیر صندوق اإلیمانسعادة األستاذ أرمون أولو اسكندر ٣١٢

٨٤ قطر

أستاذ الفقه واألصول في كلیة الشریعة في قطرسعادة الدكتور على محیي الدین القرة داغي ٣١٣
عضو المجلس األعلى للرابطة ، والمدیر العام لمؤسسة الرعایة التربویةفضیلة الدكتور محمد بن عبدهللا األنصاري ٣١٤

رئیس المحاكم الشرعیة سابقاً وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ عبد الرحمن بن عبد هللا آل محمود ٣١٥
عمید كلیة الدراسات اإلسالمیة في قطرسعادة الدكتور حاتم عبدالجلیل سعد القرنشاوي ٣١٦

عضو رابطة العلماء السوریینفضیلة الشیخ مجد أحمد مكي ٣١٧
أستاذ مشارك في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة قطرسعادة الدكتور محمد مراح ٣١٨

مدیر إدارة المساجد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةسعادة السید محمد حمد الكواري ٣١٩

٨٥ الكاميرون

المفتي ورئیس لجنة العلماء وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ محمود مال بكري ٣٢٠

ــا ٨٦ كرواتي

رئیس المشیخة اإلسالمیة في كرواتیافضیلة الدكتور عزیز حسانوفیتش ٣٢١

٨٧ كمبوديــا

رئیس اتحاد شباب كمبودیا اإلسالميسعادة الحاج أبو بكر محمد ثالث ٣٢٢
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عضو مجلس الشیوخ وورئیس الجمعیة اإلسالمیةسعادة الشیخ محمد بن مروان ٣٢٣

٨٨ كنـــدا

مدیر المركز اإلسالمي في تورنتوسعادة األستاذ ابراھیم حسین ملیباري ٣٢٤
رئیس المركز الكندي للدراسات الدینیةفضیلة الشیخ حمید السلیمي ٣٢٥
رئیس مركز العلوم اإلسالمیةسعادة الدكتور مظفر إقبال ٣٢٦

٨٩ كوريـا الجنوبيـة

إمام وخطیب جامع سیؤولسعادة الشیخ عبد الرحمن لي جو ھوا ٣٢٧
أستاذ بقسم الدراسات العربیة واإلسالمیة بجامعة میونغ جي بسیؤول وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الدكتور حامد تشوي یونغ كیل ٣٢٨

المشرف العام على مركز آنشون اإلسالميسعادة األستاذ أنس یوسف محمد األمیر ٣٢٩

٩٠ كوســوفا

المفتي ورئیس االتحاد اإلسالمي في جمهوریة كوسوفافضیلة الشیخ نعیم ترنافا ٣٣٠
أستاذ الفقه في كلیة الدراسات اإلسالمیة وإمام وخطیب الجامع الكبیر في العاصمةسعادة الدكتور شوكت محرم كراسنیش ٣٣١

٩١ الكونغو برازافيل

رئیس جمعیة القطاع الخاص في الكونغو ، رئیس المجلس االسالمي األعلىسعادة الحاج جبریل عبدهللا بوباكا ٣٣٢

٩٢ الكونغو الديموقراطية

مفتي البالدفضیلة الشیخ عبدهللا مانغال لووآبا ٣٣٣

٩٣ الكويت

رئیس اللجنة االستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة وعضو الهیئة العالمیة للعلماء المسلمینفضیلة الدكتور خالد مذكور عبد هللا المذكور ٣٣٤
أمین اللجنة اإلسالمیة العالمیة لحقوق اإلنسان، عضو اللجنة التنفیذیة في الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة الدكتور مبارك سعدون المطوع ٣٣٥
نائب رئیس مجمع الفقه اإلسالمي بالهندفضیلة الشیخ بدر الحسن القاسمي ٣٣٦
وزیر العدل السابق وعضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینمعالي الدكتور جمال أحمد الشهاب ٣٣٧
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة الدكتور ناصر بن غنیم الزید ٣٣٨
رئیس مجلس إدارة مبرة اآلل واألصحابسعادة األستاذ خلیل ناصر الشطي ٣٣٩

وزیر العدل واألوقاف والشؤون االسالمیةمعالي الشیخ یعقوب بن عبدالمحسن الصانع ٣٤٠
وكیل وزارة األوقاف الكویتیة لشؤون المساجدفضیلة الدكتور ولید عیسى شعیب ٣٤١

٩٤ كينيــا

مدیر مكتب جمعیة العون المباشرسعادة الدكتور إسماعیل حسن حسین ٣٤٢
عضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ قاري فضل إلهي ٣٤٣
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٩٥ لبنان

رئیس المعهد العالمي للدراسات اإلسالمیةسعادة الدكتور رضوان نایف السید ٣٤٤
األمین العام للقمة الروحیة اإلسالمیةسعادة الدكتور محمد السماك ٣٤٥

مفتي الجمهوریة اللبنانیة سابقا وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الدكتور محمد رشید راغب قباني ٣٤٦
عضو مجلس القضاء اإلسالميسعادة الدكتور فوزي كمال أدھم ٣٤٧

مفتي الجمهوریةفضیلة الشیخ عبد اللطیف فایز دریان ٣٤٨
األمین العام التحاد المحامین العربسعادة األستاذ عمر محمد زین ٣٤٩

عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي عبدالحمید جالل األحدب ٣٥٠
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي طارق شندب ٣٥١
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ونقیب المحامین في طرابلسسعادة المحامي فهد المقدم ٣٥٢

٩٦ ليبيا

رئیس المجلس األعلى لإلفتاء بلیبیا وعضو المجمع الفقهي بالرابطةفضیلة الدكتور الصادق عبد الرحمن الغریاني ٣٥٣
الكاتب بصحیفة الدعوة اإلسالمیة الصادرة عن جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیةسعادة األستاذ إبراھیم علي الربو ٣٥٤
عمید كلیة الدعوة اإلسالمیةمعالي الدكتور عبدالحمید الهرامة ٣٥٥

٩٧ المالديف

رئیس جمهوریة المالدیف السابق ورئیس مركز المأمون اإلسالمي ، وعضو المجلس األعلى للرابطةفخامة الرئیس مأمون عبدالقیوم ٣٥٦

٩٨ مالي

مؤسس ورئیس مجلس إدارة مركز اإلمام ابن تیمیة الثقافي في باماكو ووكیل وزارة الشؤون اإلسالمیةسعادة الدكتور عبد العزیز محمد عبد هللا میغا ٣٥٧
رئیس المجلس اإلسالمي األعلىفضیلة الشیخ محمود دیكو ٣٥٨
رئیس رابطة الدعاة وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الدكتور آدم سنكري ٣٥٩

رئیس رابطة علماء أفریقیاسعادة الدكتور سعید محمد بابا سیال ٣٦٠
وزیر الشؤون الدینیةمعالي السید شیرنو أمادو عمر ھاس دیالو ٣٦١

٩٩ ماليزيا

مدیر جامعة العلوم اإلسالمیة المالیزیة ورئیس مجلس اإلفتاء الوطني المالیزيفضیلة الدكتور داتو عبد الشكور بن حاج حسین ٣٦٢
أستاذ كرسي عبدهللا فهیم لدراسات اإلسالم الحضاري بالجامعة الوطنیة المالیزیة وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدسعادة الدكتور داتو إسماعیل بن حاج إبراھیم ٣٦٣

المستشار الدیني لرئیس وزراء مالیزیامعالي الدكتور عبدهللا بن مد زین ٣٦٤

١٠٠ مصر

مقرر لجنة الندوات والمؤتمرات برابطة الجامعات اإلسالمیةسعادة الدكتور نبیل محمد توفیق السمالوطي ٣٦٥
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مفتي مصر األسبق ، عضو مجمع البحوث اإلسالمیةفضیلة الدكتور نصر فرید واصل ٣٦٦

المستشار اإلعالمي لرابطة الجامعات اإلسالمیةسعادة االستاذ عاطف محمد مصطفى محمد ٣٦٧
مدیر مركز الدراسات المستقبلیة السابق برئاسة الوزراء  أستاذ االقتصاد بجامعة أسیوطمعالى الدكتور محمد إبراھیم منصور ٣٦٨

مساعد وزیر الخارجیة السابق وعضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیةسعادة السفیر الدكتور عبد هللا األشعل ٣٦٩
األمین العام لرابطة الجامعات اإلسالمیةسعادة الدكتور جعفر عبدالسالم علي المزین ٣٧٠

شیخ األزھر ورئیس ھیئة كبار العلماء وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجد ورئیس مجمع البحوث اإلسالمیةفضیلة الدكتور أحمد محمد أحمد الطیب ٣٧١
رئیس مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدیة  سابقاً، وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ جمال أحمد السید المراكبي ٣٧٢

نائب رئیس الجامعة األمریكیة المفتوحة ، األمین العام للهیئة الشرعیة للحقوق واإلصالحسعادة الدكتور محمد یسري إبراھیم ٣٧٣
سعادة الدكتور محمد المختار محمد المهدي 

عبدهللا
إمام الجمعیة الشرعیة الرئیسیة لتعاون العاملین بالكتاب والسنة المحمدیة ، عضو ھیئة التدریس بجامعة األزھر ، عضو مجمع البحوث اإلسالمیة ، عضو ھیئة كبار 

العلماء
٣٧٤

مفتي الدیار المصریةفضیلة الدكتور شوقي عالم ٣٧٥
عمید كلیة األعالم بجامعة عین شمسسعادة الدكتور سامي محمد ربیع الشریف ٣٧٦

المشرف على موقع قصة اإلسالم / مصرسعادة الدكتور راغب الحنفي راغب السرجاني ٣٧٧
رئیس جامعة األزھرمعالي الدكتور عبدالحي عبدالعال عزب ٣٧٨
رئیس جامعة عین شمسمعالي الدكتور حسین محمد أحمد عیسى ٣٧٩

٣٨٠ رئیس جامعة القاھرةمعالي الدكتور جابر جاد نصار
وزیر العدلمعالى المستشار محفوظ صابر عبد القادر ٣٨١

سكرتیر رابطة الجامعات اإلسالمیةسعادة األستاذ ولید عبدالمنعم السعید ٣٨٢
رئیس مجلس الدولةسعادة الدكتور جمال طه إسماعیل ندا ٣٨٣

األمین العام للمجلس األعلى للشؤون أإلسالمیةسعادة الدكتور أحمد علي عجیبه ٣٨٤
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامینسعادة المحامي محمود محمد سعید لطفي ٣٨٥

جریدة األھرامسعادة األستاذ أحمد عبدالفتاح ٣٨٦
قطاع األخبار بالتلفزیون المصريسعادة األستاذ أیمن مبارك ٣٨٧

جریدة الجمهوریةسعادة األستاذ عمر عبدالجواد ٣٨٨
مقرر لجنة الدراسات التربویة - برابطة الجامعات اإلسالمیةسعادة الدكتور علي أحمد مدكور ٣٨٩

مراسل صحیفة نیویورك تایمز بالقاھرةسعادة األستاذ كریم فهیم ٣٩٠
إذاعة القرآن الكریم - القاھرةسعادة األستاذ أشرف سعد استوكل سلمان ھریدي ٣٩١

المذیع بقناة (السالم علیك)سعادة األستاذ إیهاب نافع ٣٩٢
مصور بقناة (السالم علیك)سعادة األستاذ شریف الحسیني ٣٩٣

١٠١ المغرب

رئیس جمعیة الدعوة إلى القرآن والسنةفضیلة الدكتور محمد عبدالرحمن المغراوي ٣٩٤
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مستشار جاللة الملك للشؤون اإلسالمیة وعضو المجلس األعلى للرابطةمعالي الدكتور عباس الجراري ٣٩٥
األمین العام للرابطة المحمدیة للعلماءسعادة الدكتور أحمد العبادي ٣٩٦
أستاذ السیرة النبویة وعلومها بكلیة أصول الدین بجامعة القرویینسعادة الدكتور رشید ُكُهوس ٣٩٧

األستاذ بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بجامعة عبدالملك السعدي بتطوان بالمغربسعادة الدكتور محمد عبد الواحد العسري ٣٩٨
رئیس جامعة القرویینمعالي األستاذ الدكتور محمد الروكي ٣٩٩

رئیس جمعیة ھیئات المحامین في المغربسعادة األستاذ الحسن وھبي ٤٠٠

١٠٢ مقدونيا

المفتي ورئیس االتحاد اإلسالمي في مقدونیافضیلة الشیخ سلیمان أفندي رجبي ٤٠١

١٠٣ المكسيك

رئیس المركز الثقافي اإلسالميسعادة األستاذ عمر مارك وستون ٤٠٢

١٠٤ منغوليا

رئیس جمعیة مسلمي منغولیا وعضو البرلمانسعادة األستاذ عبدالقادر سایران ٤٠٣

١٠٥ موريتانيا

عضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشبخ محمد األمین بن الحسن الموریتاني ٤٠٤
نائب رئیس جامعة عبد هللا بن یاسین بنواكشوط في موریتانیاسعادة الدكتور محمد سالم ولد الخو ٤٠٥
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ونقیب المحامین  بموریتانیاسعادة المحامي الشیخ ولد حندي ٤٠٦

١٠٦ موزمبيق

وزیر العدل سابقاً ومستشار رئیس المحكمة العلیامعالي الدكتور یوزي إبراھیم عبود ٤٠٧

١٠٧ ميانمار

رئیس جمعیة علماء االسالم وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ حافظ محمد صالح ٤٠٨

١٠٨ النرويج

أمین عام الندوة اإلسالمیة للشباب النرویجيسعادة األستاذ إسكندر ذو القرنین مدني ٤٠٩

١٠٩ نيبال

الرئیس العام لجمعیة أھل الحدیث ، مدیر جامعة سراج العلومفضیلة الدكتور شمیم أحمد الندوي ٤١٠

١١٠ النيجر

رئیس الجامعة اإلسالمیة بالنیجرسعادة الدكتور المنصف بن البشیر الجزار ٤١١
عمید كلیة الشریعة بالجامعة اإلسالمیة سابقاً عضو مجمع الفقه اإلسالمي الدوليسعادة الدكتور عبدهللا إدریس أبوبكر میغا ٤١٢
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رئیس المجلس اإلسالمي األعلىفضیلة الشیخ محمد أغ شفیع ٤١٣

المستشار الرئیسي لرئیس الوزراءفضیلة الشیخ بو رایما عبدوھو ٤١٤

١١١ نيجيريا

رئیس جمعیة الوقف اإلسالمي للتربیة واإلرشاد، عضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الدكتور شیخ أحمد لیمو ٤١٥
الرئیس العام التحاد المسلمین  وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ إسحاق محمد الرابع ٤١٦
رئیس قسم الدراسات اإلسالمیة بجامعة عثمان بن فوديسعادة الدكتور عیسى محمد میشانو ٤١٧

١١٢ نيوزيلندا

رئیس مجلس العلماء النیوزیلنديفضیلة الشیخ محمد عامر فیض الرحمن ٤١٨
رئیس اتحاد المنظمات اإلسالمیة وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدسعادة الدكتور أنوار الغني ٤١٩

١١٣ الهند

األمین العام لمنتدى الهند اإلسالمي للوسطیةسعادة األستاذ محمد سلیم الندوي ٤٢٠
رئیس ندوة العلماء وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ محمد رابع الحسني الندوي ٤٢١
األمین العام لجمعیة  أھل الحدیث المركزیةفضیلة الشیخ  أصغر علي إمام  السلفي ٤٢٢

األمین العام لمجمع الفقه اإلسالمي، مدیر المعهد اإلسالمي في حیدر آبادفضیلة الدكتور خالد سیف هللا الرحماني ٤٢٣
رئیس جمعیة علماء الهند ، نائب رئیس جامعة اإلمام ابن تیمیة وعضو المجلس األعلى للرابطةفضیلة الشیخ سید أرشد بن حسین مدني ٤٢٤

رئیس تحریر مجلة صوت األمة  بنارس وعضو ھیئة التدریس بالجامعة السلفیة بنارسفضیلة الشیخ أسعد أعظمي بن محمد أنصاري ٤٢٥
٤٢٦ إمام وخطیب الجامع الملكّي الكبیر بدلهي وعضو المجلس األعلى العالمي للمساجدفضیلة الشیخ السید أحمد البخاري

١١٤ هولندا

ً سعادة الدكتور سفیان ثوري سریجار رئیس جامعة أوروبا اإلسالمیة سابقا ٤٢٧
محاضر في جامعة أمستردام الحرةسعادة الدكتور مرزوق أوالد عبدهللا ٤٢٨

رئیس جامعة أوروبا اإلسالمیة بهولنداسعادة الدكتور ندیم بخجة قبلي ٤٢٩

١١٥ هونغ كونغ

إمام مسجد كولون والمركز اإلسالمي في ھونغ كونغفضیلة الشیخ محمد أرشد ٤٣٠

١١٦ اليابان

عضو المجلس األعلى للرابطة ، رئیس جمعیة مسلمي الیابانسعادة الدكتور أمین كیمیاكي توكوماسو ٤٣١

١١٧ اليمن

رئیس جمعیة اإلصالح اإلجتماعي الخیریةسعادة الشیخ مرشد على العرشاني ٤٣٢
ً معالي القاضي حمود عبدالحمید الهتار وزیر األوقاف واإلرشاد في الیمن سابقا ٤٣٣

٢١ من ٢٠صفحة ٢٠١٥/فبرایر/٠٤ ٢٠:٤٤:١٢٧٠٦



المنصب االسم تسلسل
رئیس رابطة علماء ودعاة عدنفضیلة الشیخ عمار بن ناشر العریقي ٤٣٤

رئیس مجلس علماء أھل السنة والجماعة بحضرموتفضیلة الشیخ أحمد بن حسن بن سویدان المعلم ٤٣٥
وزیر األوقاف واإلرشاد الیمنيمعالي الدكتور فؤاد عمر علي بن الشیخ أبو بكر ٤٣٦

مستشار وزیر األوقاف واإلرشاد الیمنيسعادة األستاذ نجیب أحمد علي النجار ٤٣٧
عضو الهیئة اإلسالمیة العالمیة للمحامین ونقیب محامي الیمنسعادة المحامي عبدهللا محمد راجح ٤٣٨

٤٣٨ شخصیةالعدد اإلجمالي =

٢١ من ٢١صفحة ٢٠١٥/فبرایر/٠٤ ٢٠:٤٤:١٢٧٠٦


