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         إسماعيل رفعت  د.

        وكاتب رأي صحفي 

http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://www.facebook.com/ismaielrefat
http://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www1.youm7.com/default.asp


إدارة  –رقمية  –صحافة مكتوبة ورقية   
 المحتوى األلكتروني والنشر 

لينكات عبر منصات السيرة الذاتية:  
https://2u.pw/X8xN3  

 https://2u.pw/Vs4lL 

 https://2u.pw/Cfqhs 
 

تسجيل الماجستير  
https://2u.pw/3N3TI 

 وصالت خاصة.. 
https://2u.pw/LUTJB 

 https://2u.pw/vxmr9 

 https://2u.pw/wA4zq  
 

        إعالمي 

 توثيق إعالمي –صحافة تلفزيونية   

)دينية( مدرب صحافة متخصصة  
 )هنا(الدولية اضغط  ليون أكاديمية

 

 دكتوراة -باحث  

 مصري الجنسية 

 عضو مشتغل -نقابة الصحفيين  

 عضو اتحاد الصحفيين العرب 

عضو الجمعية الجغرافية  
 كـ"صحفى وباحث سياسى" العربية/المصرية

دورات متعددة في التحرير الصحفي وفنيات إدارة   
 المحتوى والنشر مرفق بعضها

https://2u.pw/X8xN3
https://2u.pw/Vs4lL
https://2u.pw/Cfqhs
https://2u.pw/3N3TI
https://2u.pw/LUTJB
https://2u.pw/vxmr9
https://2u.pw/wA4zq
https://www.youtube.com/watch?v=_oYd0wZYHq8&feature=youtu.be
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=995832040590122&substory_index=0&id=462215603951771


اليوم صحيفة إصدارات  – المتحدة»يعمل بمؤسسة  
سابقا:  –حاليا: مدير محتوى ونشر  - «السابع

 -األزهر دينية )متخصص في تغطية فعاليات خبرية 
مؤسسات  -دعوية  –وقفية  –إفتائية  – مؤسسات دينية

+ تعليمية شؤون + ( رسمية وأهلية -خارجية  إسالمية
 المحافظاتإدارة قسم 

 (هنا)اضغط  جريدة اليوم السابعفيديو تعريفي لـ 

والتعامل مع  -خبرة فى اإلعالم والعالقات العامة  
الجهات الحكومية، والشؤون الوقفية، واإلسالمية، 

والبر، وإدارة الدوالب اإلدارى للمؤسسات المتخصصة 
سنوات، كمراقب  10سالمية، تزيد عن فى الشؤون اإل

 لعمل هذه المؤسسات بصفة مهنية.

ألكترونية ألف مادة صحفية وإعالمية  خمسة عشرة  
ة لفريق عمل محافظات جريدة دارة الفنيإل+ اوورقية
 مةألصوت ا

 

  تلفزيوني عمل 

 زهريأمراسل سابق لقناة  

 الشاشة× ذج نما 

   

 https://cutt.us/Sgtk9 
 

الدينية في إصدارها الثاني ذا التوجه  –قناة الناس  
إعداد تلفزيون لما يزيد عن  – معد برامج –األزهري 

 ساعة بث تلفزيونى مباشر 1500
  

 باحث سياسي 

ماجستير فى باحث دكتوراة + حاصل على  
 ممتازبتقدير  )الجغرافيا السياسية( الدراسات الجيوسياسية

الدوائر االنتخابية بشبه جزيرة البحث:  

وتتناول األبعاد  -.. دراسة فى الجغرافيا السياسية سيناء

http://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3
http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://cutt.us/Sgtk9
http://iars.net/?s=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://iars.net/?s=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://iars.net/?s=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://iars.net/?s=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA


الجيوبولتيكية لالستقطاب الديني والقبلية والعزلة 
 اإلعالمية وتأثيرها على التصويت

تم بحصول الزميل إسماعيل صحيفة ته 100 
 خبر الحصول على الماستراضغط لفتح  �� رفعت على الماجستير

دبلوم البحوث والدراسات الجغرافية  
لجامعة الدول  معهد الدراسات العربية، التابع –العربية 

 العربية، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة.

دبلوم الصحافة والنشر وإدارة المحتوى  
 .مكتب القاهرة –أكاديمية لندن للعلوم الحديثة  –

ليسانس اآلداب والتربية من جامعة  
 األزهر الشريف

ومؤتمر  لحجموسم اشرف بتغطية  
  2018عام رابطة العالم اإلسالمى السنوى 

البعثة الرسمية المصرية شرف بتغطية  
 .بمكة المكرمة 2015عام  للحج

المؤتمر الدولى لألقليات المسلمة تغطية  
بعنوان )المجتمعات  بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبى

المسلمة( الذى أقامه المجلس العالمى للمجتمعات 
 .2018مايو  المسلمة برعاية رسمية

ى تغطية أول فعاليات تطلق بالعربية ف 
 .2019أغسطس  جمهورية الشيشان الروسية

سنوات بمساجد  5خطيب سابق لمدة  
 األوقاف بالمكافأة

عمل بأقسام  العمل والخبرات 
مصرية وعربية،  بصحف األخبار والتحقيقات

 هي..

 جريدة اليوم السابع 

  جريدة الدستور المصرية المستقلة •

  ساعة اليومية المسائية 24جريدة  •

  جريدة اليوم األسبوعية المستقلة •

https://alan-eg.com/2022/08/27/100-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/
https://alan-eg.com/2022/08/27/100-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/
http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3


  جريدة الجمهوري الحر الحزبية •

  جريدة النهار األسبوعية المستقلة •

ملحق  -خبري  – مكتب القاهرةجريدة الشرق  •
 األسرة الشرقية 

المسئول الفنى لتقيم  -بوابة الشرق  
الصحفي والتحكم على لوحة  ومعالجة ونشر المحتوى

 التحكم بالبوابة )القسم السياسي الدولي(

االنتر جريدة النهار االلكترونية اليومية المستقلة على  •
نت لتغطية ملف: )األزهر واألوقاف ودار اإلفتاء 

  وجامعة األزهر( مسئول الملف الديني.

 جريدة مصر الجديدة االلكترونية اليومية المستقلة •
  لتغطية نفس الملف.

بمركز المعلومات  باحث توثيق إعالمى•

 والدراسات بجريدة الرياض السعودية مكتب القاهرة

أسك (موثق إعالمي بشركة ارابيا نفورم  
 ) زاد

 الحالة االجتماعية: متزوج  
 

 
 التواصل

 
 00201010157363 /(هنا) للتواصل تلى واتس اضغط

 

https://t.me/ismairlrefaat 

 
ismaielrefaat69@gmail.com  :االيميل 

 
 /https://www.instagram.com/ismaiel_refaat_journalistانستجرام: 

 
https://twitter.com/ismaielrefaat69 

 

 

https://vk.com/id654807797 

 
   لمشاهدة صفحة فيس بوك اضغط )هنا)

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://t.me/ismairlrefaat
https://plus.google.com/u/1/me?tab=mX&authuser=1
https://www.instagram.com/ismaiel_refaat_journalist/
https://www.instagram.com/ismaiel_refaat_journalist/
https://www.instagram.com/ismaiel_refaat_journalist/
https://twitter.com/ismaielrefaat69
https://vk.com/id654807797
https://www.facebook.com/ismaielrefat
https://www.facebook.com/ismaielrefat


 
  لمشاهدة حسابى فى تويتر اضغط)هنا)

 
 

 
 

 نوافد إعالمية يتم النشر بها في مؤسستي
إصدارا صحفي إليكترونية وورقي،  11لها « إيجل كابيتال اإلعالميةمؤسسة  –صحيفة اليوم السابع »

 �👇👇�ألف منشور صحفي حسب الروابط التالية..  14لما يقارب  -شبكة أون تي في–وفضائي 

 
 

 https://cutt.us/4pXgw  -:الرابط الرئيسى

 "(هنااليوم السابع )عامود المنشورات الصحفية ويظهر بالضغط " – 1

 

 بالضغط عليها يظهر رابط النشر عبر الواصلة االلكترونية نماذج للقاءات وتغطيات
 

 http://cutt.us/DZDh7( 30/35الدقيقة ×)خالل تقديمى لنشرة صالة التحرير

 رسائل الرئيس فى احتفالية المولد النبوى

 كواليس احتفالية األوقاف بالمولد النبوى

 الرئيس لشيخ األزهر: تجديد الخطاب الدينى مسئوليتكم أمام هللا
 (تغطية خاصةمستشار الرئيس للشؤون العسكرية )

  «الوقف»تريليون جنيه حصراً مبدئياً ألصول  وزير األوقاف:

 لـ"اليوم السابع": الدولة عائدة بقوة إلى المساجد حواره فى وزير األوقاف

 ولى عهد األردن: القدس أمانة فى أعناقنا جميعا وسنظل السند والظهير لفلسطين

 نائب مفتى الشيشان: اإلسالم الدين الثانى فى روسيا.. وعدد المسلمين 30 مليونا

 «اليوم السابع»عبدالعزيز سرحان أمين عام الهيئة العالمية لإلغاثة فى ندوة 

 اليوم السابع" يحاور أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس"

 المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة يطلق ميثاق تعايش لألقليات

 لماليزيا لدعم اإلخواندعاة أزهريين يستغلون إعارتهم  10

 مساجد سيناء فى قبضة الجماعات التكفيرية

https://twitter.com/ismaielrefaat69
https://cutt.us/4pXgw
https://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%25%20AA
http://www.youm7.com/2504272
http://www.youm7.com/2504374
http://www.youm7.com/2010981
http://www.youm7.com/2010981
http://www.youm7.com/2010981
http://www.youm7.com/2010981
http://www.youm7.com/3559900
https://www.youm7.com/story/2018/5/5/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7/3778927
http://www.youm7.com/2898110
https://www.youm7.com/story/2018/5/18/%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF/3799703
https://www.youm7.com/story/2018/5/20/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/3785015
http://www.youm7.com/3896011
http://www.youm7.com/3896011
https://www.youm7.com/story/2018/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9/3720037
https://www.youm7.com/story/2018/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9/3720037
https://www.youm7.com/story/2018/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9/3720037
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يعتبره تشريفا  الشيخ واليوم السابع فى حواره مع اإلعالم األجنبى بـ شرم "السابعم اليو"الرئيس يشيد بـ
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http://www.cairodar.com/?s=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.videoyoum7.com/Article/Search/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://photoyoum7.youm7.com/Home/Search/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.parlmany.com/Home/Search?title=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84+%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://www.innfrad.com/Search/query/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA
http://onaeg.com/
http://cutt.us/lILSn
http://cutt.us/iQ9Sd
http://cutt.us/h5Odk
http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3


 https://goo.gl/BTZbUwالتفاصيل على الرابط .. 

 

 
 

 

 

 

 الرئيس يتحدث فى ذكرى مولد النبى: سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين 

http://www.youm7.com/403656 

 

http://www.youm7.com/4037483 

 

http://www.youm7.com/4037878 

 

http://www.youm7.com/4037782 

 

http://www.youm7.com/4037642 

 

http://www.youm7.com/4037650 

 

 

https://goo.gl/BTZbUw
http://www.youm7.com/403656
http://www.youm7.com/4037483
http://www.youm7.com/4037878
http://www.youm7.com/4037782
http://www.youm7.com/4037642
http://www.youm7.com/4037650


 
 



 
 

 

 تغطية خاصة للقاء مستشار الرئيس للشؤون العسكرية



 
--- 

 
 تغطية مؤتمر األزهر لنصرة القدس

 
 



 
---- 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف لـ" اليوم السابع":لن نسمح بتوظيف المساجد سياسيا.. والفتاوى 

ال التلقين.. وال مكان ألصحاب األجندات فى  تتغير بتغير العصر والمكان .. ندرب الدعاة على منهج التفكير

 http://www.youm7.com/3980414 المساجد

 

 

http://www.youm7.com/3980414


 



 
 

 حوار مع وزير األوقاف

https://www.youm7.com/story/2018/5/5/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7/3778927


 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 حوار آخر مع وزير األوقاف

https://www.youm7.com/story/2016/9/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9/2898110


 
 
 

 
 ة اليوم السابعجريدفي ندوة لوزيرى األوقاف والتموين 

http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3
http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3
http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3


 
 
 
 
 
 

 

 



مليون 700رئيس هيئة األوقاف لـ اليوم السابع: مال الوقف يتخطى التريليون جنيه.. سيد محروس: طرح 

جنيه وتسليم 300لـ  180ألف وحدة سكنية بقيمة إيجارية تبدأ من 30جنيه فى البورصة خالل أسابيع.. ونفذنا 

 http://www.youm7.com/4050289 مشروعات سكنية قريبا

 

 
 

 7حوار رئيس هيئة االوقاف بيوم 

 
 

 لقاء تاريخي يجمع أمين رابطة العالم اإلسالمى وبطريرك موسكو وسائر روسيا

http://www.youm7.com/4347292 

http://www.youm7.com/4050289
http://www.youm7.com/4347292


 
 

 

 
 ندوة أمين عام الهيئة العالمية لإلغاثة بـ"اليوم السابع"



 
 

كتائب التنوير تواجه ذئاب التكفير.. األوقاف تطلق مجموعات إلكترونية إلسقاط الذباب اإللكترونى لجماعات 

التطرف.. رسائل نشر الفضيلة تواجه األخبار المكذوبة.. جروبات للدعاة لمحاصرة منشورات اإلحباط 

 http://www.youm7.com/4025594 والمعلومات الكاذبة

http://www.youm7.com/4025594


 
 

 

 

 
 صوت األمة الورقي – 13

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215444755776596&set=a.1588711202214&type=3&eid=ARAFWYtkUk3JWixBJEWlpSocsAJ9W73kCMFpifym0KLACGxi53ON9iTAGAqGzHf2t1WeDN94PQOZD8Vv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215444755776596&set=a.1588711202214&type=3&eid=ARAFWYtkUk3JWixBJEWlpSocsAJ9W73kCMFpifym0KLACGxi53ON9iTAGAqGzHf2t1WeDN94PQOZD8Vv


 
 مقال صحفي

  لو كنت وزيًرا لألوقاف

 
 
 

http://www.youm7.com/3699108


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقال صوت األمة

 هل األزهر فرس رهان بن سلمان لتجاوز الوهابية؟

http://www.soutalomma.com/Article/729172/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 
 



 



 
 

 ("هناللمشاهدة اضغط " >>تي في أونشبكة قنوات ) – 14
 
 
 
 
 

 صحافة تلفزيونية لدى تغطيات متعددة – 15
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZA5jDjn9VM
https://www.youtube.com/watch?v=bZA5jDjn9VM


  أوال: لقائى بقناة الغد العربى الدقيقة 35 للمشاهدة اضغط )هنا(

 
 

 (هنا)قناة النيل لألخبار للمشاهدة اضغط ثانيا: 
 

 
 
 
 

  ثالثا:  ( روسيا اليوم>>لقاء خاص قناة للمشاهدة اضغط "هنا") 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHoHs21Zuio
https://www.youtube.com/watch?v=yuknV8BAPpQ
https://arabic.rt.com/features/888947-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/features/888947-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/


 
 قناة أون تي في :رابعا

  http://cutt.us/kcu4mمشارك فى نشرة أخبار صالة التحرير
https://www.youtube.com/watch?v=rdYDpW7xf48 
https://www.youtube.com/watch?v=kVdhT8IZP80 

V59ek-https://www.youtube.com/watch?v=S7rOZ 
3iVmA2wQ-https://www.youtube.com/watch?v=2i 

https://www.youtube.com/watch?v=CPArE1KapAM 
https://www.youtube.com/watch?v=nVs450B8gf8 
https://www.youtube.com/watch?v=K3uG60NfYY4 

uSlw-https://www.youtube.com/watch?v=03_mtS 
n4Q-https://www.youtube.com/watch?v=Lq8bU3Y 

 
 ("هناللمشاهدة اضغط " <<التلفزيون المصري)القناة األولى : خامسا

 

 7: فيديو سادسا
http://viyoutube.com/video/3TwQNRJlsTk/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%8
5%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8

1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%A7%D9%84%D9%85%D8%B
%D9%8A%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9

%87%D8%A7%D8%AF%D9%89 

 
 

 سابعا: (ضمن إعداد تلفزيونى<< تقرير قادة العمل اإلسالمى للمشاهدة اضغط "هنا) 
 

 

 ("هنا"ي + درجات علمية.. للمشاهدة اضغطأوراق ثبوتية + شهادات) – 13

 
 وجه الهوية الصحفية

http://cutt.us/kcu4m
https://www.youtube.com/watch?v=rdYDpW7xf48
https://www.youtube.com/watch?v=kVdhT8IZP80
https://www.youtube.com/watch?v=S7rOZ-V59ek
https://www.youtube.com/watch?v=2i-3iVmA2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=CPArE1KapAM
https://www.youtube.com/watch?v=nVs450B8gf8
https://www.youtube.com/watch?v=K3uG60NfYY4
https://www.youtube.com/watch?v=03_mtS-uSlw
https://www.youtube.com/watch?v=Lq8bU3Y-n4Q
http://viyoutube.com/video/S7rOZ-V59ek/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4%20%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
http://viyoutube.com/video/S7rOZ-V59ek/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89%20%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4%20%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
http://viyoutube.com/video/3TwQNRJlsTk/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
http://viyoutube.com/video/3TwQNRJlsTk/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
http://viyoutube.com/video/3TwQNRJlsTk/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
http://viyoutube.com/video/3TwQNRJlsTk/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
http://viyoutube.com/video/3TwQNRJlsTk/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
https://www.facebook.com/elnastv/videos/853452808168407/
http://iars.net/2016/05/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1/
http://iars.net/2016/05/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1/


 
 
 
 
 

 وجه الهوية اإلعالمية

 
 
 
 
 



 
 تتر عمل إعالمي متضمن االسم داخل المربع األزرق

 
 

 

 

 باسبور السفر

 

 



 
 

 -إعالن من جهة الدراسة بقبول تسجيلي الماجستير في الجغرافيا السياسية 
 االنتخابية

 



 الماجستيرإفادة 

 
 



 

 شهادة الحصول على دبلوم الدراسات الجغرافية العربية العليا

 

 

 

 

 «الليسانس»شهادة الحصول على الدرجة الجامعية الدنيا 



 
 

 

 عضوية الجمعية الجغرافية المصرية/العربية



 
 

 
 

 



 
 

 دورة فى قضايا التجديد وتحرير الخبر الدينى

 

 
 

 

 



 شهادة تدريب تحرير صحفي

 
 

 

 شهادة تدريب صحافة حقوقية في مواجهة الفساد 

 

 
 

 



 الرسمية للصحافة الرقمية عن خدمة "تقصي الحقيقة" Reutersشهادة 

 
 
 

 واجهة الهوية الشخصية
 

 
 
 



 
 

 خلفية الهوية الشخصية

 
 

 شهادة للحصول على تويفل اللغة االنجليزية

 
 

 
 



 شهادة التجنيد العسكري اإللزامي

 
 
 

 
 



 شخصية ومقابالت صحفيةصور 
 

 
 

 
 

 



 
 في ضيافة شيخ األزهر

 

 
 

 
 
 تغطية ميدانية -رئيس الوزراء 

 
 



 
 

 2015في تغطية البعثة الرسمية للحج ونقل شعائر الحج 
 

 
 

 مع وزير االوقاف خالل اجراء احد الحوارات الصحفية 

 
 



 وزير األوقاف: حوار آخر بمشيخة األزهر

 

 
 األوقافاحدث حوار مع وزير 



 
--- 

لقاء مع  مستشار الرئيس وقاضى قضاة فلسطين د. محمود الهباش 
 الجالس بالمنتصف ويمينا وزير أوقاف األردن األسبق د. هايل داود

 
 
 

حوار مع د. أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، رئيس جامعة 
 األزهر األسبق



 
 

الهيئة الوطنية لإلعالم حوار مع اإلذاعي عبد الرحمن رشاد عضو 
 والرئيس األسبق لإلذاعة المصرية

 
 
 
 

 حوار مع المهندس صالح الجنيدي الرئيس األسبق لرئاسة هيئة األوقاف



 

 
 
 
 
 

 وكيل األزهر السابق د. محمد عبد العزيز واصل يوم وفاة اإلمام األكبر 



 
 

 تكريم وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة

 
 
 
 
 



 
 
 

 نقاشية لوزيرى األوقاف والتموين بمقر الجريدةندوة 

 
 

 
 
 

 تزكيات وشهادات – 16
إشادة فى برنامج تلفزيونى بتحقيقات خاصة 

https://www.youtube.com/watch?v=yyZJXv522ww&feature=youtu.be 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WHoHs21Zuioلقاء خاص قناة الغد العربى : 

 

)ضمن إعداد تلفزيونى<< تقرير لقادة بالعمل اإلسالمى( 

https://www.facebook.com/elnastv/videos/853452808168407/ 

 

--------- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yyZJXv522ww&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WHoHs21Zuio
https://www.facebook.com/elnastv/videos/853452808168407/
https://www.facebook.com/elnastv/videos/853452808168407/
https://www.facebook.com/elnastv/videos/853452808168407/


 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

بإصدارات  الصحفية قائمة بأبرز األعمال - 71
 مقسمة إلى مستويات الكترونية وورقية المؤسسة



 
 

 االلكترونىبعد  سفلاأل×  pdfملحوظة يمكن قراءة الصفحات الورقية للجريدة بصيغة 

 
 

 النشر االلكترونى: أوالً 
 
 

يومياً محدثة ( جريدة اليوم السابعالصحفية )الرابط الرسمى لمنشوراتى 
 )https://cutt.us/gpCw3( باستمرار

 
 

 

 مقاالت –+ 
https://2u.pw/itLox 

 
 

 
 

 قضايا كبرى لمسؤولين بارزين 
 
 

 لو كنت وزيًرا لألوقاف

http://www.youm7.com/3699108 

 

 http://www.youm7.com/4403006 الحالة المصرية فى الخارج

 

 إلبطال صواريخ اإلرهاب« منابر الفتنة»على « حرب األوقاف»إسماعيل رفعت يكتب: 
http://www.youm7.com/1308018 

 
 رئيس جامعة األزهر فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": الجامعة مكان للعلم وليس للسياسة

http://www.youm7.com/1301719 

http://www.videoyoum7.com/News/7/254628/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3
https://cutt.us/gpCw3
https://2u.pw/itLox
http://www.youm7.com/3699108
http://www.youm7.com/3699108
http://www.youm7.com/4403006
http://www.youm7.com/1301719


 
 وزير األوقاف لـ"اليوم السابع": لسنا أصحاب مصلحة بل أصحاب قضية

http://www.youm7.com/1761399 
 

 نسمح لغير األزهريين بصعود المنابروزير األوقاف فى حواره لـ"اليوم السابع": لن 
http://www.youm7.com/1296666 

 
  بالفيديو.. اتصاالت مكثفة بين رئيس بعثة الحج ونوابه لالطمئنان على الحجاج المصريين

http://www.youm7.com/2349379 

 ضيوف مؤتمر األوقاف حول مواجهة اإلرهاب يتهمون اإلعالم الغربى بتشويه مصر

http://www.youm7.com/3672450 

  «الوقف»تريليون جنيه حصراً مبدئياً ألصول  وزير األوقاف:

 

األمين العام لهيئة الكتاب والسنة فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": 
م الخاطئ آليات الجهاد مطالب حذف آيات بالقرآن تطاول مرفوض.. الفه

لدى التكفيريين سبب الدعوات.. ونتالشها بالتربية الصحيحة للنشء 
 http://www.youm7.com/3934504 لنشر االعتدال

 
جراند بازار ننشر مخطط إحياء وتطوير منطقة القصبة الجنوبية للقاهرة التاريخية.. المشروع يتفوق على 

تركيا فى الجماليات والربح.. يبدأ من مسجد الرفاعى بالخيامية وباب زويلة.. ويضم سوق السالح وباب 
  http://www.youm7.com/3968127الوزير ووكالة الحج

 
 

-------------- 
 
 

 تغطيات خارجية
 

 2019رسالة الشيشان أغسطس 

 
سوق عكاظ الجديدة".. الشيشان تستظل بالثقافة العربية اإلسالمية فى قلب أوروبا.. الجمهورية الروسية  

تقلد العرب وتروج لإلسالم.. رقص بال عرى وسمر بال خمر وفروسية وإسالم بال تطرف.. وصور "صالح" 
 فى استقبال الضيوف

http://www.youm7.com/4390733 
 
 

صور.. رئيس الشيشان يبكى خالل افتتاح أكبر مسجد بأوربا فى ذكرى والده.. والجامع تحفة معمارية فريدة.. 
قديروف يصطحب أسامة األزهرى فى االفتتاح بحضور وفود الدول العربية مصر والسعودية واإلمارات 

 com/7http://www.youm.4386409 والكويت
 
 

صور.. "الشيشان بتتكلم عربى".. المفتى ومستشار الرئيس: الرئيسان "قديروف" انقذا البالد من فوضى 
 الجماعات ليخدما القران.. "اليوم السابع" يزور دار االفتاء التى واجهت االرهاب فى القوقاز وروسيا

http://www.youm7.com/4385358 
 
 
 

http://www.youm7.com/1761399
http://www.youm7.com/1296666
http://www.youm7.com/2349379
http://www.youm7.com/3672450
https://www.youm7.com/story/2018/5/5/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7/3778927
http://www.youm7.com/3934504
http://www.youm7.com/3968127
http://www.youm7.com/4390733
http://www.youm7.com/4386409
http://www.youm7.com/4385358


 
دولة تتقدمها مصر بوفد  200فعاليات إسالمية بأوروبا بحضور قديروف وممثلى  3الشيشان تطلق أكبر 

يرأسه األزهرى.. تفتتح مسجد "فخر المسلمين" األضخم بالقارة.. ومسابقة دولية للقرآن الكريم.. وآخرى 
  سولشعرية لمدح الر

http://www.youm7.com/4383691 
 

فيديو وصور.. افتتاح اكبر مسجد فى أوربا "فخر المسلمين" بالشيشان الجمعة المقبلة
http://www.youm7.com/4381135 

 
 
 

 فعاليات إسالمية فى أوروبا اليوم.. تعرف عليها 4رئيس الشيشان يشهد أكبر 
http://www.youm7.com/4385416 

 
 

 رئيس الشيشان يتلقى قطعتين من ستار الكعبة هدية بمناسبة افتتاح أكبر مسجد بأوروبا
http://www.youm7.com/4386717 

 
 
 

 https://cutt.us/CKNZO متسابق مصرى يفتتح المسابقة الدولية للقرآن الكريم بالشيشان )فيديو(
 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 
  

 2018/1439تغطية بعثة الحج لعام 

 

 
 

مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت هللا.. صور.. "اليوم السابع" تعرض 

أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ 

 http://www.youm7.com/3916842ا على مقتنياته

 
  تشييع جثمان أبو بكر الجزائرى "المدرس بالمسجد النبوى" إلى مثواه األخير

http://www.youm7.com/3913371 

 
صور.. "المشاعر المقدسة" تحتفى بالحجيج.. رئاسة الحرمين تنظم عمل فريق خدمة "ضيوف الرحمن" وال 

أئمة "األوقاف" يتابعون تلقى الفتاوى ووعظ الزائرين.. وتنسيق مصرى سعودى شعائر دون تصريح.. و

 http://www.youm7.com/3906197 إلنجاح الموسم وضبط العمل

 
عائر بأى وزير األوقاف يحذر من تسييس الحج.. مختار جمعة: طاعة سلطات السعودية واجبة ويجوز أداء الش

فقه منضبط وهدفنا األول خدمة الحجاج.. ويؤكد: ابتعدوا عن السياسة والجدل.. وعمر مروان: يطالب ضيوف 

  http://www.youm7.com/3899899ر الرحمن بالدعاء لمص

 
 السعودية مرجع شيعى يدعو لعدم تسيس الحج وااللتزام بتعليمات السلطات

http://www.youm7.com/3889181 

 
 صور.. أمين عام هيئة اإلغاثة العالمية: رابطة العالم اإلسالمى تقدر جهود خدمة اإلنسانية

http://www.youm7.com/3892459 

 

http://www.youm7.com/4383691
http://www.youm7.com/4385416
http://www.youm7.com/4386717
https://cutt.us/CKNZO
http://www.youm7.com/3916842
http://www.youm7.com/3913371
http://www.youm7.com/3906197
http://www.youm7.com/3899899
http://www.youm7.com/3889181
http://www.youm7.com/3892459


أكبر مشروعاتنا اإلغاثية بمصر «: اليوم السابع»سرحان أمين عام الهيئة العالمية لإلغاثة فى ندوة عبدالعزيز 

عاما..ندعم مفهوم التحول من االحتياج لإلنتاج ونشاطنا فى أكثر من  60ونعمل لبناء اإلنسان وتاريخنا يمتد لـ

  youm7.com/3896011http://www.ة دول70

 
ب مرجع لبنانى يدعو علماء الشيعة والسنة لتكوين كيان معتدل يواجه اإلرها

http://www.youm7.com/3897534 

 
ن األوقاف تحذر أئمتها من تسييس الحج.. وتعقد لقاء توعويا بحضور وزيري

http://www.youm7.com/3898082  

 
ة فيديو وصور.. وزير األوقاف لوعاظ بعثة الحج: ممنوع الكالم فى السياس

http://www.youm7.com/3899649 

 
وقف استخدام المسميات الوظيفية الوهمية.. تلزم أئمتها األوقاف تدخل معركة مع نجوم شباك الدعوة ل

أوصاف مهنية سنلتزم  10بالمسميات الوظيفية لإلطاحة بمسمى داعية المستخدم من الدخالء.. جابر طايع: 

 http://www.youm7.com/3897804 بها ليس بينها "الداعية"

 
 تغلق.. تعرف على جولة اليوم السابع فى المسجد النبوى "صور"بابا ال  43

http://www.youm7.com/3931019 

 
الحرم بال زحام.. تطورات تنظيمية للمشاعر المقدسة وأعمال الحج.. صور 

um7.com/3932126http://www.yo 

 
م عال 500تعرف على برنامج عمل مؤتمر رابطة العالم بمكة وقضايا يناقشها 

http://www.youm7.com/3920793  

 
ة بالفيديو .."اليوم السابع" داخل دار صناعة كسوة الكعبة المشرف

http://www.youm7.com/3925021 

 
 http://www.youm7.com/3924901 صور.. مشاهد شريفة للكعبة خالل وداع الحجاج لها

 
للتخلص من زحام الحج.. السعودية تستعرض فيديو وصور.. "الكبسولة الفندقية" آخر إبداعات التكنولوجيا 

غرفا بحجم سرير صغير لرفع القدرة االستيعابية فى المشاعر المقدسة.. إمارة مكة ترعى الفكرة وتقدمها هدية 

 http://www.youm7.com/3922872 للحاج والمعتمر

 
 ون على ضرورة تطوير آليات الخطاب الدينىدولة يؤكد 76عالم يمثلون  500

http://www.youm7.com/3924452 

 
 كيف تفوقت السعودية فى إنجاح موسم حج العام الحالى؟.. تعرف على التفاصيل فى أرقام

om/3923480http://www.youm7.c 

 
 فيديو.. مفتى السعودية يؤكد أن سماحة اإلسالم فتحت آفاق اإليمان لكل الشعوب بحرية

http://www.youm7.com/3921745 

 
 وزير األوقاف يبعث رسالة شكر ألئمة بعثة الحج ويحثهم على الدعاء لمصر

http://www.youm7.com/3921021 

 
 ا  أيام على إنهاء أعماله 10بعثة األوقاف توصى أعضائها بإنهاء خصومات الحجاج و

http://www.youm7.com/3931410 

 

http://www.youm7.com/3896011
http://www.youm7.com/3897534
http://www.youm7.com/3898082
http://www.youm7.com/3899649
http://www.youm7.com/3897804
http://www.youm7.com/3931019
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http://www.youm7.com/3925021
http://www.youm7.com/3924901
http://www.youm7.com/3922872
http://www.youm7.com/3924452
http://www.youm7.com/3923480
http://www.youm7.com/3921745
http://www.youm7.com/3921021
http://www.youm7.com/3931410


ى المية يشارك بمؤتمر رابطة العالم اإلسالمى فى منوفد الهيئة األوربية للمراكز اإلس

http://www.youm7.com/3920712 

 
ى فنان سعودى يواجه ظاهرة "الحج بدون تصريح" بعمل فنى كوميد

http://www.youm7.com/3920527 

 
 لمتعجلون بالطاعة يبدأون رمى جمرة العقبة.. والحجاج يتمون طواف اإلفاضة )فيديو(ا

http://www.youm7.com/3919885 

 
ن فيديو.. حجاج بيت هللا الحرام يتوجهون لرمى جمرة العقبة للمتعجلي

http://www.youm7.com/3919836  

 
ت حجاج بيت هللا الحرام يتجهون للمبيت بمزدلفة بعد انتهاء الوقوف بعرفا

http://www.youm7.com/3919680 

 
ت الحجاج يشاهدون خطبة موحدة عبر شاشات العرض بمشعر عرفا

http://www.youm7.com/3919128 

 
صور.. ندوة الحج الكبرى توصى "ضيوف الرحمن" بنشر السالم وقيم التسامح 

http://www.youm7.com/3915156 

 
 عبر "شرف الزمان والمكان" 43ندوة الحج الكبرى تدشن أعمال دورتها الـ 

http://www.youm7.com/3913541 

 
 http://www.youm7.com/3918245 شاهد في دقيقة.. كيفية أداء مناسك الحج.. خطوة بخطوة

 
 الة سعوديين على تفويج الحجاج بمشعر منىألف ساعة تدريبية لجو 14صور.. 

http://www.youm7.com/3912110 

 
 http://www.youm7.com/3918848ت صور.. استمرار تصعيد وفود الحجيج إلى عرفا

 
ة شباب كشافة تعليم جدة للحجاج في مطار المدينألف عبوة مياه قدمها  65

http://www.youm7.com/3917611 

 
ت عالم إلى عرفا 500مفتى أوكرانيا يترأس بعثة بالده و"العالم اإلسالمى" تنقل 

om/3918835http://www.youm7.c 

 
 http://www.youm7.com/3918824ت بدء تصعيد حجاج بيت هللا الحرام إلى عرفا

 
ر طن مقسمة بين الذهب والحري 1.5مسئول عالقات بمجمع الملك فهد: ستار الكعبة يزن 

/www.youm7.com/3918707http:/ 

 
 صور.. أئمة األوقاف ببعثة الحج يعظون ضيوف الرحمن حول التروية ويوم عرفة

http://www.youm7.com/3918598 

 
ة صور.. أئمة األوقاف ببعثة الحج يعظون ضيوف الرحمن حول التروية ويوم عرف

http://www.youm7.com/3918598  

 

 
 http://www.youm7.com/3918525ت فيديو.. الحجاج فى التروية تمهيدا للتصعيد إلى عرفا
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ء الم والحرب استثنامستشار رابطة العالم اإلسالمى: التفاوض هو األساس فى اإلس

http://www.youm7.com/3918521 

 
 http://www.youm7.com/3918530ة األوقاف: رئيس بعثة الحج يشيد بأداء أئمة الوزار

 
ى سمبل لالطمئنان على لحوم األضاحفيديو.. وفد أئمة األوقاف يزور مجزر أبى 

http://www.youm7.com/3918443 

 
ا أستاذ بجامعة لشبونة: زيارة شيخ األزهر دعمت تعايشنا والبرتغال تحتضن

http://www.youm7.com/3918139 

 
حمة والسَّعة فى اإلسالم" بمنرابطة  ى العالم اإلسالمى تعقد مؤتمر "مفهوم الرَّ

http://www.youm7.com/3917860 

 
 com/3917858http://www.youm7. الحجاج يحرمون فى يوم التروية تأهبا لوقفة عرفات غدا

 
 http://www.youm7.com/3916769ج رئيس بعثة "األوقاف" يجتمع بالدعاة لوضع خطة أيام الح

 
 http://www.youm7.com/3917398 رئيس بعثة الحج يلتقى نائبه لبعثة األوقاف

 
 رابطة العالم اإلسالمى تطلق حملة إغاثة عاجلة بإندونيسيا لمساعدة ضحايا الزلزال

http://www.youm7.com/3913335 

 
 رئيس بعثة األوقاف للحج يدعو المرضى وكبار السن أال يشقوا على أنفسهم

http://www.youm7.com/3912718 

 
 لجان الفتوى المرافقة لبعثة الحج ترد على فتاوى المرأة والحجاج

http://www.youm7.com/3911412 

 
ج فيديو وصور.. زحام على رمى الجمرات بمشعر "منى" فى يوم نفرة الحجي

http://www.youm7.com/3922228  

 
 رابطة العالم اإلسالمى تسلم مخصصات لأليتام فى مالوى وتنفذ مشروع كبش العيد

http://www.youm7.com/3925122 

 
 بعمل األئمة رئيس بعثة الحج يلتقى نوابه قبل مغادرة مكة ويشيد

http://www.youm7.com/3924739 

 
 بدء نفرة الحجيج المتعجلين للرحيل من "منى" عقب رمى الجمرات

http://www.youm7.com/3922149 

 
 ى مستشار أبو مازن وأمين الهيئة األوروبيةأمين عام رابطة العالم اإلسالمى يلتق

http://www.youm7.com/3921893 

 
 مدير المركز اإلسالمى باليابان: نحتاج دعم معنوى من القيادات اإلسالمية

http://www.youm7.com/3918324 

 
ج فيديو.. رئيس لجنة التوعية برابطة العالم اإلسالمى يشرح سنن الرسول إلتمام الح

http://www.youm7.com/3923245  
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ح سامرابطة العالم اإلسالمى تدرب كوادرها فى نيبال والفلبين على قيم الحوار والت

http://www.youm7.com/3910172 

 
ى بعثة أئمة األوقاف بالحج تشيد بحرص الدعاة على ارتداء الزى األزهر

http://www.youm7.com/3910165 

 
؟ ولماذا أقسم هللا بها ما هو فضل العشر األوائل من ذي الحجة؟

http://www.youm7.com/3908636  

 
 http://www.youm7.com/3908603ة تعرف على فضل العشر االوائل من ذي الحج

 
ة وغرفة العمليات بالسعودي رئيس بعثة حج األوقاف يعقد أول اجتماع لألئمة

http://www.youm7.com/3908213 

 
ا أمين عام رابطة العالم اإلسالمى يبحث إقامة مؤتمر زعماء الديانات بأستان

http://www.youm7.com/3908110 

 
ة قاف: استضافة الملك سلمان ألسر الشهداء تقديرا لدور الجيش والشرطوزير األو

http://www.youm7.com/3908007  

 
ا هل الحج واجب على الجميع؟.. تعرف على شروط صحة أداء الفريضة ووجوبه

//www.youm7.com/3903813http: 

 
ا رئاسة شئون الحرمين توفر وسائل مساعدة للحجاج ذوى االحتياجات الخاصة تعرف عليه

http://www.youm7.com/3905589 

 
 النقاب والعالقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

http://www.youm7.com/3903791 

 
شروط تضمن صحة  10خطوة.. تبدأ باإلحرام وتنتهى بطواف الوداع..  20× صور.. خريطة مناسك الحج 

ر محظورات أبرزها "العالقة الزوجية" والصيد.. وال حج على المجنون والمتعث 10أدائها.. و

http://www.youm7.com/3904303 

 
ة الشيخ صبري ياسين رئيًسا لبعثة األوقاف الدعوية المرافقة لبعثات الحج الرسمي

http://www.youm7.com/3900505 

 
ك المناسصور.. أئمة األوقاف ببعثة الحجج يعقدون محاضرات لشرح 

http://www.youm7.com/3900787 

 
م أئمة األوقاف ببعثة الحج يكونون لجان فتوى لتلقى األسئلة على مدار اليو

http://www.youm7.com/3900217 

 
ة ة األوقاف لمكة وندوات حول المناسك بالمدينوصول مرافقى بعثة الحج من أئم

http://www.youm7.com/3901886 

 
يعظون فى المنافذ.. األوقاف:  20إماما لتوعية الحجاج بالشعائر و 60"ومن يعظم حرمات هللا فهو خير له".. 

ودية.. غرفتا عمليات بالقاهرة والمملكة.. و"الهدى وفقه المرأة" نلتزم بالفقه الميسر وأوامر السلطات السع

 http://www.youm7.com/3902599 أسئلة شائعة
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ن "العمرة عن الغير" ودفع صك األضحية من المدينة.. أبرز أسئلة الحجاج المصريي

http://www.youm7.com/3903613  

 
 http://www.youm7.com/3903573 خطوة 20لمن يحج ألول مرة.. كيف تؤدى المناسك فى 

 
 بعثة حج األوقاف توصى بتعجيل طواف اإلفاضة مستقبال لعدم الوقوع فى محظورات

http://www.youm7.com/3930589 

 
 رابطة العالم اإلسالمى متحدثا باسم الحضارة اإلسالمية فى لقاء "بناء الجسور" بإيطاليا

http://www.youm7.com/3927975 

 
 تماعا اليوم بمكة لبحث إجراءات المغادرةبعثة أئمة األوقاف تعقد اج

http://www.youm7.com/3927459 

 
ن األمين العام لرابطة العالم االسالمى: لدينا عالقات جيدة مع الفاتيكا

http://www.youm7.com/3926394  

 
 رئيس بعثة الحج يطالب ضيوف الرحمن بالدعاء لمصر:" ال عالقة له بالسياسة "

http://www.youm7.com/3899648 

 
 
 ـ ـ ـ ـ
 

 2018تغطية مؤتمر المجلس العالمى للمجتمعات المسلمية مايو 
 

المسلمة فى أبو ظبى اليوم.. مواجهة التطرف واإلسالموفوبيا أبرز انطالق المؤتمر العالمى للمجتمعات 
 60دولة.. طرح  150مشارك من علماء دين وشخصيات رسمية وسياسية وثقافية يمثلون  600المحاور.. 

 http://www.youm7.com/3781771 جلسة 13بحثًا خالل 
 

 مى للمجتمعات المسلمة: نستهدف تفعيل الدبلوماسية الدينيةالمؤتمر العال
http://www.youm7.com/3782980 

 
 http://www.youm7.com/3785546 ننشر البيان الختامى لمؤتمر المجتمعات المسلمة فى أبوظبى

 
 

 المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة يطلق ميثاق تعايش لألقليات
http://www.youm7.com/3785519 

 
 المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة يطرح ميثاقا عالميا لحقوق األقليات المسلمة

http://www.youm7.com/3785458 
 
 
 
 

 على النعيمى: وضع المجتمعات المسلمة فى الغرب بلغ درجة مقلقة تستدعى وقفة تأمل
http://www.youm7.com/3783039 

 
الشيخ نهيان آل نهيان يكشف أسباب نجاح تجربة التعايش والتسامح فى االمارات 

http://www.youm7.com/3783209 
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رئيس ألبانيا السابق: نتمتع بالوحدة وتعدد الثقافات ونحمى األقليات بمنع التمييز 
http://www.youm7.com/3783227 

 
 

رئيس مؤتمر األمم المتحدة لألقليات: الصورة ليست ضبابية بالنسبة للمسلمين 
http://www.youm7.com/3783242 

 
 

لمجلس أوروبا: حريصون على دمج األقليات  األمين العام لمؤتمر السلطات المحلية
http://www.youm7.com/3783288 

 
رئيسة الحركة البوذية باليابان: نتقبل المختلفين معنا فى الديانات 

http://www.youm7.com/3783279 
 

ر أوقاف األردن: المجامع الفقهية تجتهد فى اندماج المسلمين بمجتمعاتهم وزي
http://www.youm7.com/3783671 

 
أكاديمى مغربى: األقليات المسلمة بالغرب تحتاج مركزا دبلوماسيا لحمايتها 

http://www.youm7.com/3783726 
 

مقرر األقليات باألمم المتحدة: يعانون من اضطهاد ويجب دعم "المسلمة" منها 
http://www.youm7.com/3783700 

 
على النعيمى: يجب انتقال المجتمعات المسلمة بالخارج إلى فقه المواطنة 

http://www.youm7.com/3783642 
 

مفتى الجمهورية من اإلمارات: الرسول أسس قيم المواطنة بوثيقة المدينة المنورة 
http://www.youm7.com/3783926 

 
وزير التسامح اإلماراتى: العالقات غير السوية داخل المجتمع الواحد تهدد للعالم 

http://www.youm7.com/3783658 
 

مفتى الجمهورية من اإلمارات: مصر تطبق المواطنة كما فعل النبى بوثيقة المدينة 
http://www.youm7.com/3783946 

 
اإلفتاء: الواقع المعقد لألقليات المسلمة يضطرنا إلعادة النظر بالمسائل الفقهية 

http://www.youm7.com/3784072 
 

"المجتمعات اإلسالمية" بإيطاليا:"انغالق المسلمين" فرصة للعنصريين التهامهم 
http://www.youm7.com/3784782 

 
ماليين مسلم يسعون للتعايش بأمريكا الجنوبية  5المنظمة اإلسالمية باألرجنتين: 

http://www.youm7.com/3784847 
 

مستشار سويدى يدعو إلى تحرير اإلسالم السياسى من خاطفيه المتشددين 
http://www.youm7.com/3784898 

 
 http://www.youm7.com/3785376مفتى موسكو: األقليات الروسية مواطنون لهم كل الحقوق 
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 ـ ـ ـ ـ
 

 2015تغطية أعمال بعثة الحج الرسمية 
 

بالفيديو.. اتصاالت مكثفة بين رئيس بعثة الحج ونوابه لالطمئنان على الحجاج المصريين 
http://www.youm7.com/2349379 

 
 

بالفيديو.. رئيس بعثة الحج يزور مصابى الرافعة بمستشفى النور بمكة المكرمة 
http://www.youm7.com/2357655 

 
اليوم.. رئيس بعثة الحج يلتقى خادم الحرمين لحضور حفل تكريم روؤساء البعثات 

http://www.youm7.com/2361115 
 

رئيس بعثة الحج المصرية يعلن مد فترة إقامة رؤساء البعثات حتى عودة الحجاج .. محمد مختار جمعة : 
حالة وفاة فى حادث منى.. ضم مسئول من مصر للطيران للبعثة لتسهيل سفر ذوى الضحايا وتخصيص  37

 http://www.youm7.com/2362820أرقام للتواصل 
 
 

السعودية تعجل اليوم بدفن ضحايا حادث منى فى مدافن جماعية خوفا من انتشار األوبئة.. وتخاطب البعثات 
حاجا مفقودا والدفن بدون تصوير لتحلل الجثث  120بإرسال وفود رسمية لحضور المراسم.. مصدر:لدينا 

 http://www.youm7.com/2364096وتغير المالمح 
 

السلطات السعودية تنتهى من نقل جثث الحجاج وتنظيف الطرق من آثار حادث "منى".. رئيس البعثة 
 24آخرين.. وعدد الوفيات الطبيعية فى موسم الحج  30مصريين بالحادث وإصابة  8الرسمية: وفاة 

http://www.youm7.com/2360998 
 
 

آالف طبيب ومسعف للتعامل مع  4.. و805حاجا وإصابة  717ارتفاع أعداد وفيات الحجاج فى "منى" لـ
األزمة.. توجيه سيارات إسعاف مكة لنقل الضحايا.. وإغالق جسر الجمرات والطرق المؤدية وتحويل المرور 

 m7.com/2360607http://www.youلنفق المعيصم 
 
 

 700وإصابة  400بالفيديو والصور..دماء وضحايا بـ"مشعر منى" فى آخر أيام موسم الحج..وفاة أكثر من 
آالف طبيب للتعامل مع الحادث..و"الحج السياحى":لم نتلق إخطارا بوفاة مصريين فى 4بسبب تدافع الحجاج..

 http://www.youm7.com/2360470الحادث 
 
 

جبل عرفات يكتسى باللون األبيض.. ماليين الحجاج يؤدون الركن األكبر فى مناسك الحج.. وزير األوقاف 
يتابع الحجاج المصريين والخدمات المقدمة لهم.. والمشرف على الحج السياحى: شبكة السلكية لالطمئنان 

 http://www.youm7.com/2359255على الحجيج 
 
 

ماليين الحجاج يقفون على جبل عرفات والمصريون يدعون "يا رب احفظ مصر وخلصها من اإلرهاب".. 
لجنة تشرف على حجاج السياحة.. والبعثة تكثف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن.. وتخصيص سيارات  17

 http://www.youm7.com/2359148مجهزة لمرضى السرطان والكبد 
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حافلة لنقل الحجيج.. وغرفة  800بعثة الحج السياحى تنهى استعداداتها اليوم لتصعيد الحجاج لـ"عرفات".. 

 12قيق فى لجنة لمتابعة أحوالهم.. وهشام زعزوع يتلقى تقارير متابعة يوميًا.. والتح 17عمليات مركزية و
 http://www.youm7.com/2358273شكوى 

 
مفقودا.. مختار  120حالة و 55باألسماء.. رئيس بعثة الحج يعلن ارتفاع وفيات المصريين بحادث منى لـ

شهادات الوفاة بحادث  جمعة: تحركات إخوانية لتحريض األهالى وسنواجهها بحزم.. وتشكيل لجنة الستخراج
 http://www.youm7.com/2363688الرافعة 

 
 

بحادث منى 105والمفقودين الـ  127أسماء وفيات المصريين الـ 
http://www.youm7.com/2371284 

 
بمعهد ناصر  DNAبعثة حج الجمعيات تناشد أهالى المفقودين بالحج سحب عينة 

http://www.youm7.com/2369995 
 
 

% من حجيج "السياحة" غادروا األراضى المقدسة 50بعثة الحج السياحى: 
tp://www.youm7.com/2368644ht 

 
شخصا  79والمفقودين  84ارتفاع وفيات الحجاج المصريين بحادث منى إلى 

http://www.youm7.com/2368842 
 
 73وانخفاض المفقودين إلى  90بعثة الحج: ارتفاع حاالت الوفاة لـ

http://www.youm7.com/2369087 
 

 http://www.youm7.com/2369922عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من األراضى المقدسة 
 
بعد دفنها خشية انتشار الوباء  dnaبعثة الحج: التعرف على الجثث بتحليل 

http://www.youm7.com/2366835 
 

الجالية المصرية بالسعودية تعلن عثورها على مفقود فى حادث منى على قيد الحياة 
http://www.youm7.com/2366967 

 
من حجاج القرعة  2505الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: عودة 

http://www.youm7.com/2367507 
 

وفاة فى حادث منى  75مفقوًدا من الحجاج المصريين و 91باألسماء.. 
http://www.youm7.com/2367668 

 
رئيس بعثة السياحة يحيل خمس شركات سياحية للتحقيق لتقصيرها فى خدمة الحجاج 

http://www.youm7.com/2368386 
 

من أقارب المفقودين المصريين  DNAوزير الصحة: السعودية وافقت على أخذ عينات 
http://www.youm7.com/2368548 

 
مفقودين  3.. والعثور على 83ارتفاع وفيات الحجاج المصريين فى حادث منى لـ

http://www.youm7.com/2368633 
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وزير األوقاف يطمئن على المصابين المصريين فى حادث منى 
http://www.youm7.com/2363515 

 
رئيس بعثة الحج: سأمد فترة تواجدى باألراضى المقدسة لمتابعة تطورات حادث منى 

http://www.youm7.com/2363519 
 

الحج طالئع ضيوف الرحمن يصلون المدينة المنورة بعد أدائهم 
http://www.youm7.com/2363565 

 
مفقودا 120.. و55وزير األوقاف: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين بحادث منى لـ

http://www.youm7.com/2363567 
 

بعثة حج الجمعيات األهلية تفوج نصف حجاجها إلى المدينة المنورة 
http://www.youm7.com/2365026 

 
بالصور.. الجالية المصرية بالسعودية: العثور على حجاج متوفين ومصابين جدد 

://www.youm7.com/2365160http 
 

 74بعثة الحج تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين المصريين فى تدافع منى إلى 
http://www.youm7.com/2365200 

 
حالة  84والمفقودين لـ 78ارتفاع عدد وفيات المصريين بحادث منى إلى 

http://www.youm7.com/2366119 
 

متغيبين  95مصريا فى حادث تزاحم "منى".. و 74بعثة الحج الطبية : وفاة 
http://www.youm7.com/2366718 

 
ة بدون شهداء حادثى منى والرافعة حال 33الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج لـ

http://www.youm7.com/2362685 
 

حالة  37وزير األوقاف: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين فى حادث منى لـ 
http://www.youm7.com/2362718 

 
 http://www.youm7.com/2362747اء الحجاج المصريين المتوفين فى حادث منى ننشر أسم

 
وفاة نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة والنيابة اإلدارية ضمن ضحايا حادث منى 

http://www.youm7.com/2362758 
 

وزير األوقاف: لن نعود إلى مصر قبل رجوع جميع الحجاج المصريين 
http://www.youm7.com/2362772 

 
تخصيص أرقام هواتف للتواصل مع بعثة الحج حول المتغيبين والمفقودين بالسعودية 

http://www.youm7.com/2362783 
 

مصريين فى محيط حادث الجمرات فور نشوبه  8السيطرة على حريق بمخيم 
http://www.youm7.com/2361075 

 
اج بـ"منى" بالفيديو.. شهود عيان يروون لـ"اليوم السابع" تفاصيل وفاة الحج

http://www.youm7.com/2361138 
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مصابا  31حاجا و 14باألسماء.. ارتفاع عدد وفيات المصريين فى حادث "منى" إلى 
http://www.youm7.com/2361359 

 
مصابا فى حادث رمى الجمرات بمنى  31ريين من بين مصابين مص 8ننشر أسماء 

http://www.youm7.com/2361542 
 

وزير األوقاف: متابعة مستمرة من بعثة الحج لحاالت حادث الجمرات بمنى 
2189http://www.youm7.com/236 

 
بدء تفويج حجاج القرعة من منى لمكة المكرمة بعد انتهائهم من رمى الجمرات 

http://www.youm7.com/2362264 
 

بدء أولى رحالت الطيران لعودة الحجاج اليوم.. وأزمة فى التفويج للمدينة 
http://www.youm7.com/2362463 

 
بعد قليل.. مؤتمر لوزير األوقاف لإلعالن عن وفيات جديدة لمصريين بحادث منى 

http://www.youm7.com/2362552 
 

اجتماع مغلق لرئيس بعثة الحج ورؤساء البعثات المصرية لحصر أعداد المفقودين 
http://www.youm7.com/2362639 

 
 1http://www.youm7.com/236045طوارئ فى البعثة المصرية بعد حادث منى 

 
السياحة تعلن عن أول حالة وفاة بين الحجاج المصريين فى أحداث منى 

http://www.youm7.com/2360652 
 

إخالء أحد مخيمات مشعر منى من حجاج السياحة المصريين لتضرره من التدافع 
ttp://www.youm7.com/2360659h 

 
"السياحة": دفع لجان لمستشفيات السعودية للتأكد من وجود وفاة بين المصريين 

http://www.youm7.com/2360574 
 

حج التضامن: توكيل المشرفين برمى الجمار عن كبار السن وذوى االحتياجات الخاصة 
http://www.youm7.com/2360756 

 
"الجوازات السعودية" تشكل فرق عمل ميدانية للتحقق من هويات ضحايا حادث منى 

http://www.youm7.com/2360800 
 
مؤدية لمخيمات المصريين والسودانيين بالصور.. السلطات السعودية تغلق الطرق ال

http://www.youm7.com/2360806 
 

حجاج مصريين بـ"منى" إلصابتهم بهبوط فى الدورة الدموية  3بعثة التضامن: وفاة 
6http://www.youm7.com/236084 

 
 http://www.youm7.com/2360851السلطات السعودية تنقل الجثث بسيارات الطعام 

 
بالصور.. اتحاد المصريين بالسعودية يزور المرضى بالمستشفيات فى أول أيام العيد 

http://www.youm7.com/2360902 
 

http://www.youm7.com/2361359
http://www.youm7.com/2361542
http://www.youm7.com/2362189
http://www.youm7.com/2362264
http://www.youm7.com/2362463
http://www.youm7.com/2362552
http://www.youm7.com/2362639
http://www.youm7.com/2360451
http://www.youm7.com/2360652
http://www.youm7.com/2360659
http://www.youm7.com/2360574
http://www.youm7.com/2360756
http://www.youm7.com/2360800
http://www.youm7.com/2360806
http://www.youm7.com/2360846
http://www.youm7.com/2360851
http://www.youm7.com/2360902


مصابا مصريا فى حادث تدافع الحجاج بـ"منى"  30وفيات و 8بعثة الحج: 
http://www.youm7.com/2360920 

 
السلطات السعودية تنتهى من نقل جثث الحجاج وتنظيف الطرق من آثار حادث "منى" 

http://www.youm7.com/2360954 
 

 http://www.youm7.com/2361024ننشر فيديو جديد لحادث تدافع ووفاة الحجاج بـ"مشعر منى" 
 

رشون أرض المخيمات استنفار أمنى وإسعافات سريعة بجسر الجمرات والمصريون يفت
http://www.youm7.com/2360479 

 
 http://www.youm7.com/2360485بعثة حج التضامن: ال وفيات لحجاج الجمعيات فى منى 

 
حالة  22دة فى صفوف الحجاج بخالف الـالرئيس التنفيذى لبعثة الحج: ال وفيات جدي

http://www.youm7.com/2360487 
 

حالة 24الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين لـ
http://www.youm7.com/2360529 

 
حاالت وفاة بين حجاج الجمعيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية  3حج التضامن: 

http://www.youm7.com/2360605 
 

اكتمال وصول حجاج بيت هللا الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية 
http://www.youm7.com/2358463  غداً.. استبدال كسوة الكعبة وبدء توجه حجاج بيت هللا

 الحرام 
 http://www.youm7.com/2358466إلى عرفات 

 
لتجنب الزحام  بالصور.. بدء تصعيد ضيوف الرحمن لـ"عرفات"

http://www.youm7.com/2358525 
 

حاج تائه ألماكن إقامتهم  300بالصور.. بعثة الحج السياحية: إعادة 
http://www.youm7.com/2358559 

 
صابى حادث الحرم بالطائرة إلى عرفات من م 31السلطات السعودية تنقل 

http://www.youm7.com/2358837 
 

مصاب باكستانى فى حادث الرافعة لـ"اليوم السابع": جزء من جسدى دفن بأطهر بقعة 
96http://www.youm7.com/23588 

 
 http://www.youm7.com/2359497بالفيديو.. ضيوف الرحمن فى يوم المغفرة على جبل عرفات 

 
بالصور.. حجاج بيت هللا الحرام يرمون "جمرة العقبة" وسط تكبيرات 

http://www.youm7.com/2360360 
 

فى تدافع بـ"منى"  400حاجا وإصابة قرابة  150بالصور.. وفاة 
http://www.youm7.com/2360370 

 
مصابا  450و 310الدفاع المدنى السعودى يعلن ارتفاع وفيات الحجاج فى "منى" لــ

http://www.youm7.com/2360435 
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إغالق جسر الجمرات وتحويل المرور إلى نفق المعيصم بعد حادث مشعر منى 
http://www.youm7.com/2360448 

 
حجاج من مكة إلى عرفات غدا بعثة التضامن: توفير أتوبيسات مكيفة لنقل ال

http://www.youm7.com/2357007 
 

مصابو رافعة الحرم يشكون اإلهمال: "عايزين نحج"  3بالفيديو.. المصريون الـ
http://www.youm7.com/2357029 

 
الحج يعلن عن بدء تفويج الحجاج إلى مشعر منى غًدا  رئيس بعثة

http://www.youm7.com/2357070 
 

"التضامن": مضاعفة دورات المياه لحجاج الجمعيات فى منى وعرفات 
6http://www.youm7.com/235709 

 
بالفيديو.. رئيس بعثة الحج يزور مصابى الرافعة بمستشفى النور بمكة المكرمة 

http://www.youm7.com/2357655 
 

حاًجا ترددوا على العيادات الطبية بمكة والمدينة  37471"الصحة": 
http://www.youm7.com/2357743 

 
بعثة التضامن: توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج من مكة إلى عرفات 

http://www.youm7.com/2357961 
 

بالصور.. وزير األوقاف يتفقد مخيمات الحج السياحى بعرفات ويشيد بأداء الشركات 
http://www.youm7.com/2358083 

 
 http://www.youm7.com/2358100حافلة لتصعيد الحجاج إلى عرفات  800"السياحة": 

 
مرضى فشل كلوى  9آالف حاج لعرفات وتخصيص أتوبيس لنقل  10حج التضامن: صعدنا 

http://www.youm7.com/2358126 
 

أتوبيسا مكيفا  450بعثة الحج: بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة عبر 
http://www.youm7.com/2358186 

 
ة الحرم يشكون اإلهمال: "عايزين نحج" مصابو رافع 3بالفيديو.. المصريون الـ

http://www.youm7.com/2356948 
 

حاجا ترددوا على العيادات الخارجية  393ألفا و 35"الصحة": 
http://www.youm7.com/2356746 

 
: وحدنا الفتوى لصالح الحجاج باختيار علماء على نمط وسطى رئيس بعثة الحج

http://www.youm7.com/2356932 
 

بعثة التضامن: توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج من مكة إلى عرفات غدا 
um7.com/2357007http://www.yo 
 

مصابو رافعة الحرم يشكون اإلهمال: "عايزين نحج"  3بالفيديو.. المصريون الـ
http://www.youm7.com/2357029 
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رئيس بعثة الحج يعلن عن بدء تفويج الحجاج إلى مشعر منى غًدا 
http://www.youm7.com/2357070 

 
"التضامن": مضاعفة دورات المياه لحجاج الجمعيات فى منى وعرفات 

http://www.youm7.com/2357096 
 

بالفيديو.. رئيس بعثة الحج يزور مصابى الرافعة بمستشفى النور بمكة المكرمة 
http://www.youm7.com/2357655 

 
حاًجا ترددوا على العيادات الطبية بمكة والمدينة  37471"الصحة": 

http://www.youm7.com/2357743 
 

ى بعرفات ويشيد بأداء الشركات بالصور.. وزير األوقاف يتفقد مخيمات الحج السياح
http://www.youm7.com/2358083 

 
مرضى فشل كلوى  9آالف حاج لعرفات وتخصيص أتوبيس لنقل  10حج التضامن: صعدنا 

http://www.youm7.com/2358126 
 
 
 
 
 
 

 قضايا
 
 
 
 
 

شاهد.. قادة العالم اإلسالمى يقدمون وثيقة مكة المكرمة للعالم ويسلمونها للملك سلمان 
http://www.youm7.com/4269126 

خادم الحرمين مخاطباً مؤتمر وثيقة مكة المكرمة: من مهوى أفئدة المسلمين نجدد الدعوة إليقاف خطاب 
وواجهتهما بالفكر والحسم.. رئيس الشيشان:ليعلم من يهاجم العنصرية.. المملكة أدانت التطرف واإلرهاب 

 http://www.youm7.com/4260739الرياض أنها ليست وحيدة 
 
 

دولة يطلقون "وثيقة مكة المكرمة".. إقرار تاريخى من  139شخصية إسالمية يمثلون  1200صور.. 
م إلرساء قيم التعايش ووحدة األصل اإلنسانى ضد العنصرية.. المشاركون: تأكيد على رحاب المسجد الحرا

 http://www.youm7.com/4263910المرجعية الروحية لمكة 
 
 

التجهيزات النهائية الحتفال مصر بليلة القدر بحضور الرئيس السيسى.. تكريم حفظة القرآن الكريم صباح 
 5مدعو و 500أجانب.. و 10أفارقة ضمن  7فائزا منهم  17األحد بحضور قيادات الدولة والسفراء.. 

 m7.com/4263660http://www.youمحكمين دوليين 
 
 

ألف فدان بالساحل الشمالى  55مشروعا عالقا وتجميد استثمار  50الخريطة االستثمارية لممتلكات األوقاف.. 

خوال زهيدة.. و"الهيئة" تعد بالحوكمة وإنجاز وفندقى األقصر واللسان دون أسباب.. أراضى وقصور تدر د

 http://www.youm7.com/4353014   مشروعات قريبا
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رئيس الشيشان يعين نائب المفتى مستشارا وممثال للعالقات الدينية بالدول العربية واإلسالمية 
http://www.youm7.com/4329765 

 
 
 

نائب الرئيس الغانى يفتتح مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي لتعزيز حقوق وواجبات األقليات 
http://www.youm7.com/4313141 

 
 

.. ضمن جولة تشمل عدداً من الدول اإلفريقية.. أمين عام رابطة العالم اإلسالمي يلتقي ملك األشانتي في غانا
 http://www.youm7.com/4306474ويدشن حملة مساعدات غذائية 

 
 

إمام مسجد حادث نيوزيلندا اإلرهابى يبعث برسائل لرعاة السالم بالعالم عبر اليوم السابع.. الشيخ جمال 
ة.. وما حدث هو حرب على نيوزيلندا فودة: أفتخر بمصريتى وأزهريتى وننقل للناس رسالته الوسطي

 http://www.youm7.com/4292734واإلنسانية 
 
 
 
 
 

دعاء القنوت بالمسجد الحرام خلف السديس إمام الحرمين اآلالف يرددون 
267653http://www.youm7.com/4 

 
 
 

دموع المصلين بمسجد عمرو بن العاص بشاير الفرج فى ليلة القدر 
http://www.youm7.com/4267584 

 
 
 

منشأة  2000كشف حساب مواجهة التطرف خالل شهرين يشمل تنقية وافتتاح 
ttp://www.youm7.com/4267312h 

 
 
 
 

"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة اإلشارة اإللهية فى قلوب المحبين.. صغير 
القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير المالمس لمشاعر 

 http://www.youm7.com/3745467 البسطاء
 

مليون جنيه.. تؤجره "األوقاف" لورثة حافظ بدوى رئيس البرلمان األسبق بـ  650صور.. قصة قصر ثمنه 
 سكنهمألف جنيه.. والورثة يطلبون الشفعة لتقادم  150جنيهات شهريا.. الوزارة ترغب فى بيعه المتر بـ  8

http://www.youm7.com/4146640 
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أيام.. داعية يسجل لنفسه  10شيوخ يموتون أثناء الدعوة إلى هللا خالل  5"دعاة على أبواب الجنة" .. 
ريق إلى المسجد لحظات سكرات الموت.. وآخر يسقط مبتهال لربه بالدعاء الصادق.. وإمام يلقى ربه فى الط

 http://www.youm7.com/4283585على دراجة بخارية 
 
 
 

خطيبا واالختيارات باختبارات.. تم تجهيزهن  44واعظات و 9"المرأة المفتية ترافق بعثة الحج ألول مرة" 
حاجا من الوزارة يزورون بيت هللا  90الباب لـ بدورات متخصصة لفتاوى المرأة والمشاعر المقدسة.. وفتح

 http://www.youm7.com/4312111على نفقتهم الخاصة 
 
 
 

صور.. وعاظ بعثة الحج الرسمية على أهبة االستعداد.. اختيارات باختبارات الكفاءة ألئمة وواعظات 
األوقاف.. ومنشآت بطوابق متعددة فى منى ألول مرة كبديل للمخيمات لتالفى الزحام بالمشاعر المقدسة.. 

 http://www.youm7.com/4317114لجان فتوى مصرية  4وتشكيل 
 
 

وزير األوقاف يترأس وفدا من شباب الدعاة لزيارة شيخ األزهر وتهنئته بعيد الفطر.. والدكتور محمد مختار 
مليون جنيه.. واإلمام األكبر: العبء ثقيل والبد من  250جمعة يستعرض جهود إعمار المساجد بمليار و

 http://www.youm7.com/4266014تدريب وتثقيف الدعاة 
 
 

التجهيزات النهائية الحتفال مصر بليلة القدر بحضور الرئيس السيسى.. تكريم حفظة القرآن الكريم صباح 
 5مدعو و 500أجانب.. و 10أفارقة ضمن  7فائزا منهم  17األحد بحضور قيادات الدولة والسفراء.. 

 http://www.youm7.com/4263660ن محكمين دوليي
 
 
 
 

أرقام.. الحسابات الخاصة تجمع المتحصالت × قصة دور مناسبات المساجد من الحجز إلى خزينة الوزارة 
ف جنيه.. و"العليا للخدمات" تتولى الجرد إلعمار المساجد ونشر الدعوة.. وحجز قاعتين يوفر تخفيض أل

 http://www.youm7.com/4276082ومتاح هاتفيا 
 
 
 

الئحة جزاءات لقراء يخالفون أصول التالوة.. نقابة قراء مصر تبحث أوضاع المخالفين وتتأهب لجمعية 
ضبطية القضائية عبر األوقاف لتوقيف عمومية وانتخابات للنقيب واألعضاء.. مستشار النقابة: البد من منح ال

 http://www.youm7.com/4274963المتجرئين 
 
 
 

"أوقاف المماليك".. كنز من الماضى ساهم فى رعاية المستشفيات والمدارس.. نصف أرض المحروسة ظلت 
ألف فدان نهبها العثمانيون بوثائق تفضح  130الدولة.. و موقوفة لخدمة تمهيد الطرق ورفع األعباء عن 

 سنة 500همجيتهم منذ 
http://www.youm7.com/4544191 
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"الرضاعة الكيماوية" وسيلة العاقرات الكتساب األمومة شرعيًا فى األسرة البديلة.. فتوى اإلرضاع باألدوية 
مشكلة تحريم التبنى.. مجهول النسب يحمل بنوة مرضعته ولقب أسرة زوجها دون اسمه حتى ال تختلط تحل 

 األنساب
http://www.youm7.com/4534736 

 
ة الصك جنيه قيم 1800"صكوك األضاحى متاحة بساحات عيد الفطر".. األوقاف: خدمة التوصيل للمنازل.. 

لكفالة مليون أسرة أولى بالرعاية.. ومصروفات توصيلها من خزينة الوزارة.. وتكريم المديرية المتفوقة 
 http://www.youm7.com/4272147ألف جنيه  50بمبلغ 

 
 

الفائزون بجوائز ليلة القدر يتحدثون عن تكريم الرئيس لهم.. والد فائز: أسعدنى احتضان الرئيس لنجلى.. 
عبدالرحيم محمد: أمى هى البطل الحقيقى وراء الجائزة.. وفائز آخر بالغربية: ال أفارق القرآن وهذا أكبر 

 youm7.com/4270052http://www.تكريم 
 
 
 
 

"خريطة ساحات العيد" ال إخوان وال سلفية وال جمعيات فى إقامة الشعائر.. الدولة وحدها تنتصر للوسطية 
 6ساحة لمنع المتشددين..  5200خطيب يسيطرون على  10500باإلشراف على الخطبة وتنظيم العبادة.. 
 http://www.youm7.com/4268474أجهزة تتابع التنفيذ 

 
 
 
 

البابا تواضروس يهنئ شيخ األزهر ووزير األوقاف ومفتى الجمهورية بعيد الفطر 
http://www.youm7.com/4268397 

 
 
 
 
 
 
 
 

"مين بيطبع المصحف فى مصر؟".. األزهر ينفرد بالتصريح بالطبع.. يتلقى طلبات دور النشر ولجنة 
المراجعة تصرح بالموافقة على النسخ من عدمه.. واألوقاف تتمتع بامتياز طباعة أجزاء محدودة لتداولها 

 ww.youm7.com/4299141http://wبمكاتب تحفيظ القرآن 
 
 
 

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى 
http://www.youm7.com/4298039 
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الم "األوقاف" تؤسس مركزا لمواجهة الجماعات المتطرفة.. مهمته استعادة العقول المختطفة لصالح اإلس
الوسطى والدولة الوطنية.. الوزارة: انتهينا من البنية العلمية وتعزيز الخطاب الوسطى لمحاصرة االنحرافات 

 http://www.youm7.com/4307597الفكرية 
 
 
 

اريخية.. يفتتحه أمير مكة نيابة عن انطالق مؤتمر رابطة العالم اإلسالمى غدا لتدشين وثيقة مكة المكرمة الت
أيام وكلمات  4ساعة بـ 20فعالية بـ16الملك سلمان وكلمة لرئيس الشيشان ومفتى مصر ولبنان.. ويشهد 

 http://www.youm7.com/4258625مفتيا ووزيرا  80لـ
 
 
 

عتكاف.. الزوايا ممنوعة.. والتوظيف السياسى مرفوض.. والطعام األوقاف تحدد قوائم الممنوعات فى اال
 221مصلى بدأت تحت رقابة الوزارة.. أبرزها  3496داخل المسجد غير مسموح به وستر العورة واجب.. 

 http://www.youm7.com/4259138فى الجيزة  267بالقاهرة و
 
 
 

"ترنيمة وتسبيحة".. فكرة جديدة لواعظة وراهبة تحت شعار المحبة: "كونى مريمية مسلمة أو مسيحية".. 
يبحثان عن مشتركات التعايش فى مسار العائلة المقدسة.. ويركزان على المتشابه ووحدة الهدف من العبادة 

 /:www.youm7.com/4322899/httpمع اختالف الشكل 
 
 
 
 

صور.. "األوقاف" تنجح فى إقامة شعائر الصالة بالحسين دون خروقات للشيعة فى ذكرى عاشوراء.. 
زيارات خارجية للضريح المغلق وسط تكثيف أمنى وغلقه عقب الصلوات.. المتحدث باسم الوزارة: "إحنا 

  http://www.youm7.com/3957652مش بنشتغل بشكل موسمى"
 

أكاديمية األوقاف العالمية لتدريب الدعاة باللغات تبدأ العد التنازلى.. دورات الجودة فى الدعوة والماجستير 
المهنى ومنح الزمالة ورخصة مزاولة المهنة.. والوزارة تتأهب لالنطالق خالل أسابيع فى مشروع تطوير 

   http://www.youm7.com/3975174الداعية
 

فيديو وصور.. جامعة "نور مبارك" ذراع مصرى كازخستانى لنشر السالم ومحاربة اإلرهاب من وسط 
آسيا.. تفاهمات البلدين والتاريخ وفكر األزهر "القاسم المشترك".. ومجلس األمناء يصنع تاريخا جديدا 

    http://www.youm7.com/3944698لترسيخ السماحة وصناعة المحبة
 

وزير األوقاف يقدم صياغة جديدة للخطاب الدينى.. جمعة يرفض تقديس التراث لمجرد القدم وينتقد دعوات 
 تخلف.. واألفضل تحقيق المصلحة" التخلص منه كامال: "التشبث بالنظريات القديمة عديمة الجدوى

http://www.youm7.com/3945934 
 

األوقاف تبدأ تفعيل قانون منع التدخين فى دواوينها.. تخطر مديرياتها بالقرار والقاهرة أول من يطبقه.. 
برامج التثقيف.. طه زيادة: التفتيش مكلف برصد الوزارة: قراراتنا توافق الشريعة والدستور وتنعكس على 

  http://www.youm7.com/3944909المخالفات
 
 

بعثة حج األوقاف تختتم أعمالها بوصول آخر أئمتها اإلثنين.. وتقرير رسمى للوزير عن عمل الدعاة يتضمن 
اإليجابيات.. وتوصيات بالتعجيل بطواف اإلفاضة لتجنب وقوع بعض  الترحيب والتعاون السعودى كأبرز

 األزواج فى محظورات
http://www.youm7.com/3942243 
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 األوقاف عن حملة "وطن بال إدمان": على المجتمع الدولى تبنى قيم رفض االنحراف
http://www.youm7.com/3979008 

 
فيديو.. "وطن بال إدمان".. وزير األوقاف يطلق حملة لمواجهة المخدرات ويطالب بتصنيفها "جريمة منظمة 
دوليا".. ويؤكد: اإلرهاب يجند المدمنين لهدم الدول.. وعالمية اإلسالم ورحمته تدعو لحماية شباب اإلنسانية 

  http://www.youm7.com/3978620من هذا الداء
 
 

فى الدستور حول اختصاصات األزهر الدعوية.. أحمد كريمة يطالب  7فتنة الخطبة المكتوبة تنذر بأزمة المادة 
 بضم المساجد إلى المشيخة.. الشحات الجندى: العرف والظروف تدفع بدمج الدعوة فى المؤسسة

7116http://www.youm7.com/282 
 
 

أسباب دفعت األوقاف لتطبيقها.. وإبعاد الطرح المتشدد  5"الخطبة المكتوبة" تثير جدال باألوساط الدينية.. 
 أبرزها.. والوزارة تستعين بأمهات الكتب إلعداد الموضوعات.. ودعاة يطالبون الوزير بالتراجع عنها

http://www.youm7.com/2796145 
 
 

وزير األوقاف يتحدى األزهر الشريف.. مختار جمعة يرفض وقف "الخطبة المكتوبة".. واإلمام األكبر لقيادات 
 المشيخة: "ال تعلقوا".. ورئيس القطاع الدينى بالوزارة : الحوار سبيلنا لإلقناع

//www.youm7.com/2819489http: 
 
 
 

------- 
 أخبار عالمية وعربية لقادة العمل اإلسالمى

 
  مفتى أوكرانيا: أئمة األشاعرة واجهوا التطرف.. و"الطيب "وضع الحل لمواجهتهم

http://www.youm7.com/2441480 
 

 يدعون للوسطية والوحدة ضد اإلرهابمفتى أوكرانيا وممثلو الكنائس 
http://www.youm7.com/2469375 

 
  الخارجية السويسرية تطلب من األوقاف مطبوعات إسالمية مترجمة

http://www.youm7.com/2465495 
 

 إلسالمى تطالب األمم المتحدة بفرض عقوبات ضد إيرانرابطة العالم ا
http://s.youm7.com/2522383 

 
 هيئة علماء المسلمين بالسعودية تطالب الشباب المستقطب بنبذ اإلرهاب وصده

http://s.youm7.com/2525790 
 

  فلسطين يطالب نظرائه بدعم القدس فى مواجهة اإلرهاب الصهيونى مفتى دولة
http://www.youm7.com/2721774 

 
 مكتب رابطة العالم اإلسالمى بلندن يحصل على شهادة األيزو العالمية للجودة لنشر الفكر اإلسالمى

http://www.youm7.com/2721518 
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 أمين مؤتمر وزراء األوقاف العرب: السعودية قننت الفتوى لعدم إثارة الفتن

http://www.youm7.com/2718623 
 

  والمجتمع الدولى بحماية المرابطين فى األقصىاألوقاف الفلسطينية تطالب العرب 
http://www.youm7.com/2718626 

 

  مفتى لبنان: الشعب المصرى حامى األمة العربية وننتظر من مصر الكثير
11http://www.youm7.com/27178 

 
.. يقتلون أنفسهم ويقدمون عناصرهم قرباناً للشيطان.. 2016جرائم تنظيم داعش فى 

http://www.youm7.com/2715840 

 
  مفتى بوروندى يطالب بإبعاد المتخبطين عن المؤسسات الدينية لمكافحة التطرف

http://www.youm7.com/2714346 

  ممثل سعودى بمؤتمر األوقاف: ال يوجد تنسيق بين علماء الدين واإلعالم
http://www.youm7.com/2717395 

 
  ومواجهة التشدداألوقاف الفلسطينية تشيد بنظيرتها المصرية فى تجديد الخطاب الدينى 

http://www.youm7.com/2714230 

 

  رابطة الجامعات اإلسالمية تبحث دعم العالقات مع جامعة السلطان على فى بروناى
http://www.youm7.com/2714265 

 
  اإلسالمية: التنسيق بين المؤسسات الدينية يوحد الجهودرابطة الجامعات 

http://www.youm7.com/2717859 

 

 
 
 

 

 

 دولى

األوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح 

ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات بديل عن تيارات مغتربة 

 http://www.youm7.com/4027892 متبادلة وخطب بالمساجد

 

 جامعة األوقاف بكازخستان تطلق دروسا دينية لنشر الفكر الوسطى بآسيا

http://www.youm7.com/4024790 

 

 مفتى أوكرانيا: نرتبط بمنهج مصر الوسطى وننشئ جامعة إسالمية على مرجعيتها

http://www.youm7.com/4045009 

 

 http://www.youm7.com/4048360 لم اإلسالمىاألنبا مرقس أسقف شبرا يزور رابطة العا

 

 رئيس الحرمين يلتقى مفتى الجمهورية ورئيس جامعة األزهر ضمن وفد أعضاء المجمع الفقهى

http://www.youm7.com/4018523 

 

 يلقى كلمة فى افتتاح اجتماع االتحادات العربية النوعيةوزير األوقاف 

http://www.youm7.com/4024233 
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 شيخ األزهر يتصدر قائمة المسلمين األكثر تأثيرا بتقرير المعهد الملكى األردنى

http://www.youm7.com/4006345 

 

 

 وزير األوقاف: االعتداء الوحشى على كنيسة دير السلطان عمل إجرامى ضد اإلنسانية

http://www.youm7.com/4004021 

 

 جامعة مونستر األلمانية تشيد بجهود األوقاف فى تجديد الخطاب الدينى.. صور

http://www.youm7.com/4003390 

 

صور.. رسائل مصر إلى العالم من سيناء "هنا نصلى معا".. أرض الفيروز تبتسم تعايشا فى عالم بال إرهاب.. 

لقاهرة مؤتمر سانت كاترين "يحيا الهالل مع الصليب"..مشاركات عالمية ووزير األوقاف يؤكد على دور ا

 http://www.youm7.com/3995824 فى"التعايش السلمى"

 

 أمين المجتمعات المسلمة: إحياء االجتهاد وتحصيل شروطه فريضة شرعية

http://www.youm7.com/3991784 

 

أكتوبر المقبل وسط أجواء آمنة.. الملتقى يؤكد رفض  18عار ملتقى األديان بسيناء "هنا نصلى معا" ش

وسيلة  40طائرات لنقل المشاركين.. و 3وزارات.. تخصيص  7اإلرهاب ودعم اإلسالم الوسطى.. بمشاركة 

 com/3984005http://www.youm7. إعالمية عالمية لتغطية الحدث

 

فيديو وصور.. جامعة "نور مبارك" ذراع مصرى كازخستانى لنشر السالم ومحاربة اإلرهاب من وسط آسيا.. 

تفاهمات البلدين والتاريخ وفكر األزهر "القاسم المشترك".. ومجلس األمناء يصنع تاريخا جديدا لترسيخ 

 http://www.youm7.com/3944698 السماحة وصناعة المحبة

 

 

 

 محلى

 

المأذون اإللكترونى أداة الدولة فى حربها على زواج القاصرات.. توثيق الزواج فورا بـ"التابلت أون الين" 

شريعة يحذر من عبر برامج مركزية للتحقق من صحة المعلومات.. "المأذونين الشرعيين" ترحب وأستاذ 

 http://www.youm7.com/4048923 المسارات الموازية

 

زمالء المفتى الجديد يجمعون على تواضعه وعلمه.. عبد الفتاح خضر: بشوش الوجه محبا لزمالئه فقيها من 

 زهر.. ومصطفى عيسى: ال ينتسب ألى تيار أو فصيلفقهاء المالكية.. وماهر عامر: يتمتع بالكفاءة ووسطية األ

http://www.youm7.com/942190 

 

 صور.. "األوقاف" تبدأ تقييم الصنابير الموفرة لتعميمها بالمساجد

http://www.youm7.com/4040218 

 

 تستمعوا للفتاوى الشاذة.. دينية النواب تطالب بإقرار قانون تنظيم الفتوى.. داعية: ال بد من اللجوء للجهات ال

المعتبرة ووقف خطاب الكراهية والتعصب.. ومجمع البحوث اإلسالمية يطالب وسائل اإلعالم بالرجوع 

 w.youm7.com/4036369http://ww للمختصين

 

  اليوم السابع: "واعظة وراهبة" أحدث أيقونات "األوقاف" لتجديد الخطاب الدينى

http://www.youm7.com/4010435 
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علماء الدين.. إجماع على الرفض.. اإلفتاء: فقه جديد لم يناقشه أحد..  VSمطالب تصدير الكالب لدول تأكلها 

وأستاذ دراسات قرآنية: حيوانات ذات الناب المحرم.. و"بحوث األوقاف": ال نخالف مبادئنا مع من يختلفون 

 http://www.youm7.com/3982574 معنا فى الدين

 

وقاف تختبر قياداتها فى االتزان النفسى والثبات االنفعالى وتضع نظاما جديدا الختيار الوظائف العليا.. تقييم األ

منصبا رئيسيا باللغات واالتصال واإلدارة.. واختبار تحريرى وشفهى  454المتقدمين للمراكز القيادية بـ

 p://www.youm7.com/3982613htt للناجحين

 

 مدرسة قرآنية تنشر الفكر الوسطى وتحارب التطرف 764مدرسة علمية و139األوقاف: 

http://www.youm7.com/4045509 

 

 

ة الكنائس فى آالف نسخة من كتاب "حماي 5تجديد الخطاب الدينى يدخل حيز التنفيذ.. "األوقاف" تطبع 

لغة أجنبية.. وإهداء النسخة األولى للبابا تواضروس..ومنحها ألعضاء مجلس النواب واألئمة 14اإلسالم" بـ

 http://www.youm7.com/2697944 والجامعات

 

 باألصولمليار جنيه وال مساس  4.5األوقاف: نطرح إدارة أسهم وودائع بـ

http://www.youm7.com/4036444 

 

 مختار جمعة: تشكيل لجنة عليا لضمان جودة الدعوة والعمل بـ"األوقاف"

http://www.youm7.com/4028412 

 

واالجتماعية .."واعظة وراهبة معا فى خدمة الوطن" مبادرة جديدة من لتوعية النساء بالقضايا السياسية 

 "األوقاف" لتجديد الخطاب الدينى.. الوزارة: تكوين فريق عمل موحد لخطاب واحد دعما للقضايا الوطنية

http://www.youm7.com/4011006 

 

 هبة" أحدث أيقونات "األوقاف" لتجديد الخطاب الدينىاليوم السابع: "واعظة ورا

http://www.youm7.com/4010435 

 

 مؤتمرات دينية 5وزير األوقاف: مصر رائدة نشر الوسطية ففى عهد السيسى عقدت 

7.com/3986486http://www.youm 

 

 وزير األوقاف ينعى كبير أئمة األزهر ويوجه بفتح قاعات الوزارة للعزاء دون رسوم

http://www.youm7.com/4024508 

 

 صور.. وزير األوقاف يتفقد مقر مركز الثقافة اإلسالمية لغات بالغردقة

http://www.youm7.com/4024462 

 

 

ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خالل بيان  40البحث عن أموال "األوقاف" فى 

أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية 

 http://www.youm7.com/3899089 الحجج الشرعية لقراءة

 

 

 وزير األوقاف: مؤمن بالدولة الوطنية وأرى الحفاظ عليها من مقاصد التشريع

http://www.youm7.com/4059002 
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 األوقاف المصرية....هيئة نماذج منشورات 

 
 األوقاف تبدأ فى انتاج الطاقة الشمسية بالمساجد
http://www.youm7.com/1838789 

 
 آالف جنيه 4أزمة بين "األوقاف" ومنتفعى الوقف بعد رفع سعر إيجار الفدان إلى 

http://s.youm7.com/1859163 

 
 "بالصور.. أقدم مصنع غزل ونسيج بالشرق األوسط يتحول إلى "خرابة

http://s.youm7.com/2570508 

 
 الصدفة تكشف عن المال السائب وأراضى الوقف المنهوبة

http://s.youm7.com/2578162 
 

 توقف مصنع سجاد دمنهور لنفاد الخامات
http://s.youm7.com/2565851 

 
 عمال األوقاف يطلقون حمالت تصعيد ضد الوزارة والهيئة

http://s.youm7.com/2619134 
 

------------- 
 

 

 

 

  قضايا دينية محلية وعموم المنشورات الصحفيةنماذج 

 
 

 نص إعالن األزهر العالمى لنصرة القدس
http://www.youm7.com/3607362 

 
 أبو مازن: القدس عاصمتنا األبدية وأهلها مرابطون ال يضرهم من خذلهم )صور(

http://www.youm7.com/3604980 
 

 رئيس الشيشان لمؤتمر االزهر: أمريكا تحولت طرفًا فى صراعات الشرق األوسط )صور(
http://www.youm7.com/3605289 

 
 هرةمؤتمر األزهر لنصرة القدس من القا

http://www.youm7.com/3605097 
 

 فؤاد السنيورة: إسرائيل تزيل مقدسات المسلمين والمسيحيين إللغاء هوية القدس )صور(
http://www.youm7.com/3605555 

 
 يكى مدان ومرفوض ونصرة القدس لن تتحقق بالكلمات )صور(أبو الغيط: القرار األمر

http://www.youm7.com/3605171 
 

 تفاصيل الجلسة الرئيسية لمؤتمر األزهر
http://www.youm7.com/3605841 
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 بو مازن العرب والمسلمين لزيارة القدس "جادة"عمرو موسى: دعوة أ
http://www.youm7.com/3607072 

 
 إحسان أوغلو يدعو لزيارة القدس لدعم المقدسيين فى مقاومة االحتالل

http://www.youm7.com/3607232 
 

 نبيل العربى: قرار ترامب طعنة للموقف الدولى ويجب االعتراف بدولة فلسطين
http://www.youm7.com/3607247 

 
 

 رئيس البرلمان العربى: فلسطين ليست محال للتفاوض أو التنازل )صور(
http://www.youm7.com/3605286 

 
 
--- 

 قضايا محليه
 

 اإلمام األكبر يستدعى عمداء الكليات لبحث أزمة تورط طالب فى اغتيال النائب العام
http://s.youm7.com/2620732# 

 
 أساليب يتبعها أباطرة بيزنس التعيينات الوهمية باألوقاف

http://www.youm7.com/1961085 
 

 األبواب الخلفية" للتعيينات الوهمية بوزارة األوقاف"
http://www.youm7.com/2453031 

 
 تصريح زعم إلهام الرسول له فى المنام ودفع بأفكاره فى مطبوعات دون

http://www.youm7.com/2433650 
 

سنة  500"الخيامية" حضارة تواجه االندثار.. أول وكالة لتسيير وفود الحج وصناعة كسوة الكعبة منذ 
 تتحول إلى خرابة

http://www.youm7.com/3598185 
 
 

 حاليب وشالتين فى مرمى خطة األوقاف لدعم الخدمات والتنمية

http://www.youm7.com/3596258 

 
 كشف حساب األوقاف فى عهد مختار جمعة

http://www.youm7.com/2489391 

 "ملفات مؤجلة بـ"األوقاف" تعجل بمواجهات مع "النواب
 

http://s.youm7.com/2531299 

 األوقاف" تعيد إطالق األذان الموحد"
http://www.youm7.com/3593486 

 

 بالفيديو.. اعترافات سابقة لرئيس الجمعية الشرعية بوجود انحرافات مالية
http://www.youm7.com/1289671 
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 رئيس الجمعية الشرعية من أعلى منبر األزهر: العصيان المدنى يضعف األمة
http://www.youm7.com/963340 

 

 التسامح يكسر شوكة اإلرهاب.. انطالق ملتقى األديان بشرم الشيخ تحت شعار "هنا نصلى معا
http://www.youm7.com/3433227 

 

" السماوية بجنوب سيناءالدين هلل واألرض للجميع" رسالة مصر للعالم بختام ملتقى األديان   
http://www.youm7.com/3435594 

 
 وزير األوقاف: سنواجه الفكر المتطرف بإعادة نشر الكتاتيب

http://s.youm7.com/2578248 
 

 :"لـ"اليوم السابع أمين عام رابطة الجامعات اإلسالمية فى حوار
http://www.youm7.com/3538885 

 
 معرض الكتاب يتشح بالسواد ويعلن الحداد على شهداء موقعة "االستاد"

http://www.youm7.com/594167 
 
 

 فتنة عذاب القبر
http://www.youm7.com/1803161 

 ال كالم عن عزل شيخ األزهر لعدم هدمه معلوما من الدين بالضرورة
http://www.youm7.com/886219 

 ممتلكات محمد على باليوناناألوقاف تقرر فتح الباب أمام المصريين لالستثمار فى 

http://www.youm7.com/2884919 
 

 بالفيديو..السلفية تطلق "مجالس علماء"من أحد مساجد الهرم فى غفلة من األوقاف

http://www.youm7.com/2637245 

 
 السلفيين على عشرات المساجد بالمحافظات فى غفلة وزارة األوقافسيطرة 

http://www.youm7.com/2652177 
 بالفيديو والصور.. وكيل أوقاف الجيزة يكرم عناصر سلفية بأحد مساجد الوزارة فى بوالق

http://www.youm7.com/2643620 
 الصدفة تكشف سيطرة قيادى بحازمون على مسجد قباء بالهرم لتوجيه المصلين

http://www.youm7.com/2638954 

 

 .."عمليات للمراقبة غرفة 28يناير بـ"  25األوقاف" تستبق ذكرى "
http://s.youm7.com/2528225 

 باألسماء.. ننشر خريطة مساجد كتب التطرف فى مصر
http://s.youm7.com/2518243 

 
 ألزهر فى اغتيال النائب العاماإلمام األكبر يستدعى عمداء الكليات لبحث أزمة تورط طالب بجامعة ا

 
http://s.youm7.com/2620732 
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 "اإلخوان تسعى للسيطرة على المساجد لضمان الحشد فى ذكرى عزل "مرسى
http://www.youm7.com/1757116 

 البيضاء للسيطرة على المساجدخوان تطلق حرب العمائم إلا
http://www.youm7.com/1702962 

 يناير بخطبة عن األمن واألمان 25منابر األوقاف تواجه التحريض فى الذكرى الخامسة لثورة 
http://s.youm7.com/2539125 

 و..رابطة األزهر ترد على دموية داعش بقتل معارضيها فى حلقات مفاهيم ضالةبالفيدي
http://s.youm7.com/2537779 

 دقت ساعة الحساب.. بعد عام من توجيه الرئيس بتجديد الخطاب الدينى
http://www.youm7.com/2503695 

 

 بالصور.. رجال المرور ينظمون مسيرة خطباء المكافأة بشارع رمسيس
http://s.youm7.com/2524175 

 األوقاف" تعتزم إطالق خدمات إليكترونية لتقليل المركزية"
http://s.youm7.com/2530152 

 
 ملف العمالة الوهمية بـ"األوقاف" يتجه للتصعيد
http://www.youm7.com/2478728 

 

 

 
 مركزا ثقافيا19معهد دعاة سلفية وتستبدلها بـ 68باألسماء..األوقاف تزيل خريطة التشدد بغلق 

http://www.youm7.com/2468076 

 

 
  باألسماء..قائمة "األوقاف" السوداء للممنوعين من الخطابة لتحريضهم على العنف

http://www.youm7.com/2307170 

 

 هراء المعادى رغم صدور قرار من األوقاف بضمهاإلخوان يستولون على أكبر مساجد ز
http://www.youm7.com/2169522 

 بالمستندات .."اليوم السابع" يكشف استيالء اإلخوان على مسجد الكوثر بالمعادى
/2170173http://www.youm7.com 

 
 األوقاف واالنتفاضة الدينية.."أكاديمية الدعوة" وحدها غير كافية

http://s.youm7.com/2554456 

 
 قبل ساعات من إعالن الحكومة..األوقاف على صفيح ساخن تحت وطأة التكليفات والشائعات

http://www.youm7.com/1155995 
 60كواليس استقالة رئيس جامعة األزهر.. "الطيب" يقبلها بسبب حكم قضائى منع عزب من معاش الـ

http://www.youm7.com/2491806 

 مليونا للعام الحالى 18حصيلة أشهر وتتوقع  6ألف جنيه تبرعات فى  700ماليين و 9األوقاف تجمع 
http://s.youm7.com/2588636 

 
 

 بالصور.. وزير األوقاف: الرئيس حريص على التواصل العالمى للتعايش ودحر اإلرهاب
http://www.youm7.com/2440005 

 
  . وفاة عبد القادر حاتم مؤسس إعالم التحرر العربىاسمع الخبر.

http://www.youm7.com/2256636 
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  األوقاف: مسجد الكوثر تحت سيطرة الوزارة والعاملون به ملتزمون بحمايته
http://www.youm7.com/2170883 

  "اإلخوان" تستقطب األزهريين واألئمة تحت مسمى أكاديمية "بناء إلعداد الدعاة"
http://www.youm7.com/2098690 

 

 "معرض الكتاب يتشح بالسواد ويعلن الحداد على شهداء موقعة "االستاد
http://www.youm7.com/594167 
 قاعدة إعالم التحرر العربى عبد القادر حاتم

http://www.youm7.com/2256523 
Video 7 ينفرد بإذاعة فيديو القبض على مقيم شعائر متهم بسرقة أموال صندوق النذور 

http://www.youm7.com/942435 

 القيادات الدينية تؤيد مطالبة السيسى لألزهر بمضاعفة جهده لتجديد الفكر الدينى
http://www.youm7.com/2265670 

 اإلنسانية رسائل مؤتمر "األوقاف" للدواعش وقاتلى
http://www.youm7.com/2446714 

  وزير األوقاف يطالب بسحب الجنسية المصرية من داعمى اإلرهاب
http://www.youm7.com/2474520 

 لفيينوزارة األوقاف تبدأ تطهير المساجد من الس

http://www.youm7.com/2655292 

 

 جامعات إسالمية أجنبية تعمل بمصر وتمنح الدكتوراه عبر أساتذة األزهر "عن بعد" دون موافقته 4
http://www.youm7.com/2655301 

 

 والصور.. السلفيون يواصلون التوسع على حساب "األوقاف" للسيطرة على المنابربالفيديو 
http://www.youm7.com/2667115 

 
 الدعوة السلفية "تتحايل" على األوقاف وتنشر فكرها عبر دروس المساجد

http://www.youm7.com/2675696 

 
 

 يوقع فى دفاتر الحضور ويصرف مستحقاته باإلسماعيلية 2013إخوانى بـ"األوقاف" محبوس منذ 
http://www.youm7.com/2181232 

 
 تواصل فضائح وفساد اإلخوان باألوقاف خالل عهد مرسى

http://www.youm7.com/1816642 

 
 األوقاف" تنهى إجراءات تحديث دورة عملها.. تطلق حزمة خدمات للدفع اإللكترونى وفيديو كونفرانس"

 
http://s.youm7.com/2610435 

 بمحاسبتهم قانونيا لتصرفهم بأصول الوقف وزير األوقاف يهدد رئيس الهيئة ومجلس اإلدارة
 

http://s.youm7.com/2605330 
 

 األوقاف تلزم األئمة بتوقيع إقرار التبرؤ من اإلخوان والجماعات اإلرهابية

http://www.youm7.com/2097379 

 

 

 
 تفاصيل مؤتمر "الرد على األخونة" بحضور وزير األوقاف

http://www.youm7.com/986013 
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 العمائم البيضاء تقضى ليلتها األولى على رصيف األوقاف لوقف أخونة الوزارة
om/987866http://www.youm7.c 

 خوان تطلق حرب العمائم البيضاء للسيطرة على المساجدإلا
http://www.youm7.com/1702962 

 األئمة يعتصمون أمام وزارة األوقاف إلقالة الوزير واستبداله بآخر معتدل ووقف األخونة
 

 وزير األوقاف تفاصيل مؤتمر "الرد على األخونة" بحضور
http://www.youm7.com/986013 

 18ننشر نص الالئحة النهائية للعمل بصناديق النذور والمساجد الكبرى بموادها الـ
http://www.youm7.com/986013 

  لإلخوان أو السلفيين ليس تهمة أو ُسبة وزير األوقاف: االنتساب
http://www.youm7.com/985541 

  مصادر: عفيفى يكلف وكيله بتسوية الخالف مع القيادات المستبعدة
http://www.youm7.com/975744 

 يانات دعوية تنظم وقفة إلقالة وزير األوقاف ومحاسبتهمارس.. ك  20
http://www.youm7.com/975120 

 األوقاف تصدر التعديالت النهائية لالئحة مجالس إدارات المساجد
http://www.youm7.com/973864 

  فائزاً  16اليوم.. عفيفى يسلم هدية األوقاف لـ"مرسى".. والرئيس يكرم 
http://www.youm7.com/919694 

 أئمة يشتكون نقيب "الدعاة المستقلة".. والبسطاويسى يرد: اإلخوان يسعون لتحجيم مخالفيهم
http://www.youm7.com/864611 

  تداول فيديو يدلل على إعجاز القرآن بتطابق تناوله لخلق األجنة مع العلم الحديث
http://s.youm7.com/2547202 

 
 

 غدا؟هل نفذت "األوقاف" توصيات مؤتمرها السابق عن تجديد الخطاب الدينى قبل عقد آخر 
http://www.youm7.com/2440382 

  شيخ األزهر يتناول الغداء مع ضيوف مؤتمر تجديد الخطاب الدينى باألقصر
http://www.youm7.com/2439440 

 
  مؤتمر تجديد الخطاببالصور.. شيخ األزهر يستقبل وفود 

http://www.youm7.com/2439381 

 
 األوقاف" تطلق أكاديمية الدعاة باللغات األجنبية"

http://s.youm7.com/2533342 
 

 ه لالطمئنان على الحجاج المصريينالفيديو.. اتصاالت مكثفة بين رئيس بعثة الحج ونوابب
http://www.youm7.com/2349379 

 
 منابر تخوفا على األمن القومى العالمى 107لغة أعلى  14مصر تطالب اإلنسانية بالتخلى عن االحتكار بـ

http://www.youm7.com/2463301 

 
  أمين رابطة العالم اإلسالمى يزور جامعات مصرية مارس المقبل ويبحث مواجهة التطرف

http://s.youm7.com/2542524 
  عاما يقدم مشاهد لمهبط الوحى ومكة مصحوبا بتالوة قرآنية 130فيديو نادر عمره 

http://s.youm7.com/2544757 
 

  رابطة العالم اإلسالمى تدين الهجوم اإلرهابى المسلح فى باماكو عاصمة مالى
http://www.youm7.com/2454112 
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  المسلمين والمسيحينالتويجرى يشيد بتصريحات بابا الفاتيكان حول أخوة 

http://www.youm7.com/2473180 
  مساجد أوروبا واألمريكتين تخطب عن دحر اإلرهاب وخطباء مصر يتحدثون عن الزكاة

http://www.youm7.com/2451632 

  تعقد مؤتمراً عن حاجة العالم إلى السالم فى مؤتمر المناخ غداً  منظمات أوربية
http://www.youm7.com/2465547 

 
  توثيق الذبح الحالل وتصدير اللحوم وفق الشريعة للبلدان اإلسالمية

.youm7.com/2492794http://www 

 
  الفيدرالية العامة للمسلمين فى فرنسا تدين بشدة تفجيرات باريس

http://www.youm7.com/2441466 
 

  سفير الكويت وشومان يكرمان متفوقى األزهر
m7.com/2478471http://www.you 

 
 األوقاف: اإلمارات دولة سنية تنسق مع األزهر وال تدعم التشيع فى مصر

http://www.youm7.com/2465628 

 
  موهوبًا يفوزون بمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم 14بالصور.. 

http://www.youm7.com/2473162 
 

  مفتى أوكرانيا: أئمة األشاعرة واجهوا التطرف.. و"الطيب "وضع الحل لمواجهتهم
http://www.youm7.com/2441480 

 
 للوسطية والوحدة ضد اإلرهاب مفتى أوكرانيا وممثلو الكنائس يدعون

http://www.youm7.com/2469375 

 
  الخارجية السويسرية تطلب من األوقاف مطبوعات إسالمية مترجمة

http://www.youm7.com/2465495 

 
 مى تطالب األمم المتحدة بفرض عقوبات ضد إيرانرابطة العالم اإلسال

http://s.youm7.com/2522383 
 

 هيئة علماء المسلمين بالسعودية تطالب الشباب المستقطب بنبذ اإلرهاب وصده
http://s.youm7.com/2525790 

 
 

  "العمائم البيضاء تصارع طواحين الهواء للبحث عن "إبرة فى كوم قش فى حرب الفساد" 
http://www.youm7.com/2465808 

 أساليب يتبعها أباطرة بيزنس التعيينات الوهمية باألوقاف
://www.youm7.com/1961085http 

 
 األبواب الخلفية" للتعيينات الوهمية بوزارة األوقاف"

http://www.youm7.com/2453031 

 زعم إلهام الرسول له فى المنام ودفع بأفكاره فى مطبوعات دون تصريح
http://www.youm7.com/2433650 

 دعاة يطالبون يوسف زيدان بالتوبة والعودة إلى اإلسالم
http://www.youm7.com/2471783 
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 "ننشر برنامج "األوقاف" المعد للعرض على "النواب
http://www.youm7.com/2460781 

 
 الرئاسة تطلب من األوقاف إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الدعاة

http://www.youm7.com/2427067 
 

  ..الرئاسة" تستعجل "األوقاف" لفتح معاهد إعداد الدعاة"
http://www.youm7.com/2452844 

 
 ألف دوالر من قطر وتوجيهها إلى معتصمى رابعة 60الجماعة استغلته فى تلقى تمويل 

http://www.youm7.com/2170173 
 

 انقالب"أنصار السنة" على األوقاف
http://www.youm7.com/2415600 

 
 معهداً سلفياً إلعداد الدعاة تروج التطرف 68مفاجأة..

http://www.youm7.com/2259989 

 
  ينىتشكيل لجنة لتفعيل توصيات مؤتمر األوقاف لتجديد الخطاب الد

http://www.youm7.com/2458505 
 

 وقافألننشر شروط القبول بمعاهد إعداد الدعاة با

http://www.youm7.com/1786510 
 

 لغة 14خريطة األوقاف لخطبة الجمعة الموحدة المترجمة بـ
http://www.youm7.com/2451594 

 
  إلغاء تراخيص معاهد إعداد الدعاة والقراءات

http://www.youm7.com/2411483 
 

 إنشاء أكاديمية عالمية لتدريب األئمة والدعاة

http://www.youm7.com/2381314 
 

 .االنغالق والتقليد ومتاجرة التنظيمات بالدين أهم أسباب التطرف
http://www.youm7.com/2442771 

 
 "األوقاف من أعضائها لغزوة "منابر 600الدعوة السلفية تجهز 

http://www.youm7.com/2283592 
 

 النور" والدعوة السلفية.. وأنصار السنة توجه خطابا إلعادة تأهيل كوادرها"
http://www.youm7.com/1756994 

 
 عية يوقعون على ميثاق الشرف الدعوىأنصار السنة والجمعية الشر

http://www.youm7.com/1752780 
 

 وقاف الستعادة المنابرألأنصار السنة يوصى بالتفاهم مع وزير ا
http://www.youm7.com/1726366 

 بدون ذاكرة" بسبب ضعف مركز المعلوماتوزارة األوقاف "
http://www.youm7.com/2465808 
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 األوقاف تخوض اليوم جمعة السيطرة على منابر الجمعيات المجمدة أموالها

http://www.youm7.com/1431640 
 

 األوقاف تقرر ضم جميع مساجد الجمعيات المحظورة والمجمدة التى تدعو للتحريض على العنف للوزارة
http://www.youm7.com/1420426 

 
 األوقاف" تخوض اليوم جمعة استرداد المنابر من دعاة التطرف"

http://www.youm7.com/1381870 
 

 .من اإلخوان 3قيادة..أبرز األسماء محمد الصغير..وتصعيد  23ننشر تفاصيل قرار وزير األوقاف بتعيين 
http://www.youm7.com/1075373 

 
 المشتغلين بالدعوةانتخاب وزير األوقاف بالجمعية الشرعية يثير غضب 

http://www.youm7.com/1036499 
 

 األوقاف" تواصل ضم المساجد لمنع توظيفها فى االنتخابات"
http://www.youm7.com/2299702 

 
 بين األوقاف واإلسالميين معركة الحراسة الخاصة للمساجد تشتعل

http://www.youm7.com/2278839 
 

  "األوقاف" تحرر محضراً بضم معهد إعداد الدعاة التابع لـ"أنصار السنة"
http://www.youm7.com/2126399 

 
 هدد بمقاضاة "األوقاف" السترداد مقرها.. والوزارة: الحكم للقضاءأنصار السنة ت

http://www.youm7.com/2483764 
 

 جامعة موازية لألزهر تعطى قبلة الحياة لإلخوان والسلفيين
 

http://s.youm7.com/2594682 
 

  وفاة صالح عطية مؤسس فرع جامعة األزهر بالدقهلية
 

http://s.youm7.com/2533405 
 دفن جثمان رئيس الجمعية الشرعية بمدافن األسرة والعزاء غدا بمدينة نصر

 
http://s.youm7.com/2584316 

 
 اجه التطرف فى جمعة توحيد الخطاب الدينىاألزهر" يو

http://www.youm7.com/1483020 
 

 نائب بلقاس يطالب وزير األوقاف بمنع "البوس" بين الرجال
http://s.youm7.com/2524561 

  األزهر": أسامة العبد يصلح رئيسا للبرلماننائب رئيس نادى "تدريس 
http://www.youm7.com/2474562 

 
 سنوات من االستثناءات ومواجهات مع الشغب 3أسامة العبد ينهى رئاسته لجامعة األزهر بعد 

http://www.youm7.com/1800271 
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 "أسامة العبد: حاربت دولة اإلخوان وحدى ورئاستى للبرلمان "غير مستبعدة

http://www.youm7.com/2482352 
 

  جميلة إسماعيل تهنئ مؤسس فيسبوك بمولودته الجديدة
http://www.youm7.com/2471116 

 
 بنى مزار غارقة فى مياه الصرف والظالم

http://www.youm7.com/2475920 

 
 دعاة يطالبون يوسف زيدان بالتوبة والعودة إلى اإلسالم

http://www.youm7.com/2471783 
 المعاهد ترفض تنفيذ قرار شيخ األزهر بإعادة االمتحان فى مواد الرسوب

http://www.youm7.com/2477961 

 
 بالفيديو..أستاذ باألزهر يصور"فيلم" داخل مسجد

http://www.youm7.com/ 

 
  اسمع الخبر.. تفاصيل مصادرة األوقاف لـ"كتب الفكر المتشدد" بمساجد أسيوط

http://www.youm7.com/2274670 

 
 رئيس جامعة األزهر السابق:الدكتوراه الفخرية أقل ما يمنح لخادم الحرمين

http://www.youm7.com/1840444 

 
  "العمائم البيضاء تصارع طواحين الهواء للبحث عن "إبرة فى كوم قش فى حرب الفساد" 

http://www.youm7.com/2465808 
 
 

  ""اللى هيشتغل فى جماعة ميشتغلش فى الدعوةبالفيديو.. وزير األوقاف لـ أنصار السنة : 
http://www.videoyoum7.com/News/6/90524/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8

-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-A%D8%AF%D9%8A%D9%88
-%D9%84%D9%80-7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A

-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9

%D9%81%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84 

 

  أثيوبيا خارج خريطة وزارة األوقاف الدعوية فى شهر رمضان
http://www.youm7.com/1113352 

 

  بالشرقية 120زاوية وترفض ضم  395األوقاف تجمد العمل بـ
http://www.youm7.com/1040651 

 وزير األوقاف فى البيان الختامى لمؤتمر "دور العلماء فى حفظ األمن
http://www.youm7.com/1128666 

 
  "األوقاف" تقرر وضع تقرير عن القيادات المعزولة فى عهد "عفيفى"

http://www.youm7.com/1156469 

 

  "وقائمة االخونة ة تشكيل "األعلىمصادر: األوقاف تعتزم نقل "الدعوة" لألزهر وإعاد
http://www.youm7.com/1167796 

 

 األوقاف" تصدر منشوراً للدعاة لحث الفالح على تسليم القمح للدولة"
http://www.youm7.com/1025283 
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 أيام 6مشايخ الجمعيات اإلسالمية على مدى بمشاركة 
http://www.youm7.com/1024243 

 
 

  ماليين جنيه الستبدال عدادات كهرباء ومياه المساجد 3األوقاف" تخصص "
http://www.youm7.com/995451 

 
 

 "وزير األوقاف: ال أقبل أى توجيهات وقراراتى تمليها رؤيتى لمصلحة الدعوة.. "سالمة" ال يتقاضى "مليما
http://www.youm7.com/991211 

 
 

 سنة 20وزير األوقاف يعلن خطة ثالثية لعمل الوزارة خالل 
http://www.youm7.com/2486876 

 
 

 الوزير يخطب بالمسجد الكبير والتلفزيون ينقلها عبر األثير
http://www.youm7.com/2497881 

 
 

 "مولد النبى الرئيس يكرم كبار العلماء وشباب األوقاف فى احتفالية
http://www.youm7.com/2502517 

 
 وزير األوقاف خالل االحتفال بالمولد النبوى: اإلسالم دين رحمة وأمن وسالم يرسخ التعايش

http://www.youm7.com/2504315 

 
 

 علماء 8احتفالية المولد النبوى.. الرئيس يمنح وسام العلوم والفنون لـخالل 
http://www.youm7.com/2504524 

 

 "وزارة األوقاف تبدأ خطوات تجديد الخطاب الدينى بدورات تثقيفية عن "البخارى
http://www.youm7.com/1978387 

 

 "األوقاف تبدأ إنتاج الطاقة الشمسية بمساجد "عمرو بن العاص والقناوى وساحة الطيب
http://www.youm7.com/1838789 

 األوقاف" تبدأ اليوم تطبيق قانون قصر الخطابة على األزهريين"
http://www.youm7.com/1721554 

 

 والجماعات اإلسالمية« اإلخوان»المساجد من « تطهير»األوقاف تبدأ 
http://www.youm7.com/1235126 

 

  المخالفة بحلواناألوقاف" تبحث ملف "العمالة الوهمية" والمنشآت "
http://www.youm7.com/1350528 

 

 
  األوقاف تجرى حصرا للخطباء غير األزهريين لمنعهم من صعود المنبر

http://www.youm7.com/1240092 
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 الوطنية لتجديد الخطاب الدينىاألوقاف" تُطلق الوثيقة "
http://www.youm7.com/2197552 

 

 خطوة مهمة لمواجهة األفكار التكفيرية
http://www.youm7.com/2197439 

 
 للمرضى والمواطنين فى منازلهمنقابة الدعاة تُْحيى سنن الرسول فى زيارات 

http://www.youm7.com/2030261 

 

 
 وزير األوقاف:االنتهاء من المرحلة األولى لمشروع المنيل القديم فى مارس

http://www.youm7.com/2064505 

 

 "رة ياسر برهامى لوكيل "أوقاف اإلسكندريةلغز زيا
http://www.youm7.com/2281651 

 

 مسجدا لالعتكاف باإلسكندرية 50أنصار السنة": السلفيون يسيطرون على أكثر من "
http://www.youm7.com/2259612 

 

 عودة التوتر بين "األوقاف" والدعوة السلفية
http://www.youm7.com/2183505 

 

 وقافألخريطة خطب ساحات العيد والجمعة بمساجد ا
/1791480http://www.youm7.com 

 
  "االعتكاف" و"برهامى" يشعالن فتيل المعركة بين "األوقاف"

http://www.youm7.com/2231514 

 
 مسجدا لالعتكاف باإلسكندرية 50أنصار السنة": السلفيون يسيطرون على أكثر من "

http://www.youm7.com/2259612 

 

 مسجد تفتح أبوابها للمعتكفين فى العشر األواخر من رمضان 3300
http://www.youm7.com/1780531 

 

 ألف مسجد 50الدروس الدينية فى 
http://www.youm7.com/1748394 

 األوقاف تعلن تلقيها بالغات المواطنين ضد أى مرشح يستغل صالة العيد فى الدعاية االنتخابية
http://www.youm7.com/2359460 

 
 مساجد تابعة لجماعات "الشوقيين التكفيرية" بالفيوم 9األوقاف" تضم "

http://www.youm7.com/2154937 

 
 مساجد تابعة للجمعية الشرعية 5األوقاف تُطارد الفكر التكفيرى.. وتضم أكبر 

http://www.youm7.com/1863108 

 
 ودى بالجمعية الشرعية إلى ذمة التاريخفتوى تحريم شهادات استثمار القناة ت

http://www.youm7.com/1853634 

 
 األوقاف" تحارب التطرف

http://www.youm7.com/1850411 
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 كوادرها للخطابة دون تصريح الدعوة السلفية تراوغ الستعادة المنابر وتدفع بعض
http://www.youm7.com/2299702 

 
 
 

 األوقاف توقف سيطرة السلفيين على مساجد اإلسكندرية
http://www.youm7.com/2279344 

 
  "جد "الفتحالدعاة يؤمون ويحاضرون فى مسا

http://www.youm7.com/1091898 

 
 "األزهر" يواجه التطرف فى جمعة توحيد الخطاب الدينى

http://www.youm7.com/1483020 
 
 

 "و"الشرعيةخطباء األزهر يعتلون منابر "أنصار السنة" 
http://www.youm7.com/1431640 

 

 األوقاف" تسعى لقطع طريق إمداد اإلخوان من جلود األضاحى"
http://www.youm7.com/1892597 

 

 ..فتنة عذاب القبر
http://www.youm7.com/1803161 

 
 أنصار السنة توجه خطابا إلعادة تأهيل كوادرها

http://www.youm7.com/1756994 

 
 آالف إمام يتناولون "قيمة الوقت" فى خطبة الجمعة107

http://www.youm7.com/1734732 
 
 

 خطباء "أنصار السنة" و"الجمعية الشرعية" ينكمشون بعيداً عن الساحة
http://www.youm7.com/2299702 

 
 

 "للمراقبةغرفة عمليات  28يناير بـ"  25األوقاف" تستبق ذكرى "
http://s.youm7.com/2528225 

 
  الفلسفة اإلسالمية ما بعد الكالسيكية" فى ندوة مركز "دال" السبت المقبل"

 
http://s.youm7.com/2539169 

 
  25لثورة منابر األوقاف تواجه التحريض فى الذكرى الخامسة 

 
http://s.youm7.com/2539125 

 
 

 هيئة األوقاف المصرية....
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 آالف جنيه 4أزمة بين "األوقاف" ومنتفعى الوقف بعد رفع سعر إيجار الفدان إلى 
 

http://s.youm7.com/1859163 
 "مصنع غزل ونسيج بالشرق األوسط يتحول إلى "خرابةبالصور.. أقدم 

 
http://s.youm7.com/2570508 

 الصدفة تكشف عن المال السائب وأراضى الوقف المنهوبة
 

http://s.youm7.com/2578162 
 

 خاماتتوقف مصنع سجاد دمنهور لنفاد ال
 

http://s.youm7.com/2565851 
 

 عمال األوقاف يطلقون حمالت تصعيد ضد الوزارة والهيئة
 

http://s.youm7.com/2619134 
 

 وقافألننشر شروط القبول بمعاهد إعداد الدعاة با
http://www.youm7.com/1786510 

 
 لغة 14خريطة األوقاف لخطبة الجمعة الموحدة المترجمة بـ

http://www.youm7.com/2451594 
 

  إلغاء تراخيص معاهد إعداد الدعاة والقراءات
http://www.youm7.com/2411483 

 
 .االنغالق والتقليد ومتاجرة التنظيمات بالدين أهم أسباب التطرف

http://www.youm7.com/2442771 
 

 "األوقاف من أعضائها لغزوة "منابر 600الدعوة السلفية تجهز 
http://www.youm7.com/2283592 

 

 النور" والدعوة السلفية.. وأنصار السنة توجه خطابا إلعادة تأهيل كوادرها"
http://www.youm7.com/1756994 

 
 الشرعية يوقعون على ميثاق الشرف الدعوىأنصار السنة والجمعية 

http://www.youm7.com/1752780 
 

 وقاف الستعادة المنابرألأنصار السنة يوصى بالتفاهم مع وزير ا
http://www.youm7.com/1726366 

 
 وض اليوم جمعة السيطرة على منابر الجمعيات المجمدة أموالهااألوقاف تخ

http://www.youm7.com/1431640 
 

 األوقاف تقرر ضم جميع مساجد الجمعيات المحظورة والمجمدة التى تدعو للتحريض على العنف للوزارة
http://www.youm7.com/1420426 

 
 األوقاف" تخوض اليوم جمعة استرداد المنابر من دعاة التطرف"

http://www.youm7.com/1381870 
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 .من اإلخوان 3قيادة..أبرز األسماء محمد الصغير..وتصعيد  23ننشر تفاصيل قرار وزير األوقاف بتعيين 

http://www.youm7.com/1075373 

 

 
 الجمعية الشرعية الظهير الدعوى لـ"المحظورة" وكلمة السر فى الحشد

http://www.youm7.com/1288221 
 

 ع توظيفها فى االنتخاباتاألوقاف" تواصل ضم المساجد لمن"
http://www.youm7.com/2299702 

 
 معركة الحراسة الخاصة للمساجد تشتعل بين األوقاف واإلسالميين

http://www.youm7.com/2278839 
 

  "بضم معهد إعداد الدعاة التابع لـ"أنصار السنةاألوقاف" تحرر محضراً "
http://www.youm7.com/2126399 

 
 أنصار السنة تهدد بمقاضاة "األوقاف" السترداد مقرها.. والوزارة: الحكم للقضاء

7.com/2483764http://www.youm 
 

 األزهر" يواجه التطرف فى جمعة توحيد الخطاب الدينى
http://www.youm7.com/1483020 

 
 سنوات من االستثناءات ومواجهات مع الشغب 3أسامة العبد ينهى رئاسته لجامعة األزهر بعد 

http://www.youm7.com/1800271 
 

  "أسامة العبد: حاربت دولة اإلخوان وحدى ورئاستى للبرلمان "غير مستبعدة
http://www.youm7.com/2482352 

 
 

 بنى مزار غارقة فى مياه الصرف والظالم
http://www.youm7.com/2475920 

 
 دعاة يطالبون يوسف زيدان بالتوبة والعودة إلى اإلسالم

http://www.youm7.com/2471783 
 

 اد الرسوبالمعاهد ترفض تنفيذ قرار شيخ األزهر بإعادة االمتحان فى مو
http://www.youm7.com/2477961 

 
 بالفيديو..أستاذ باألزهر يصور"فيلم" داخل مسجد
http://www.youm7.com/2477961 

 
  تشدد" بمساجد أسيوطاسمع الخبر.. تفاصيل مصادرة األوقاف لـ"كتب الفكر الم

http://www.youm7.com/2274670 
 

  رئيس جامعة األزهر السابق:الدكتوراه الفخرية أقل ما يمنح لخادم الحرمين
http://www.youm7.com/1840444 

 
 األوقاف بالمساجد الكبرى فى أول خطاب مترجم لإلنجليزيةخريطة خطب 

http://www.youm7.com/2426708 
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 ساحة للعيد 3800وقاف.. الوزارة تحدد ألساحات العيد والجمعة بمساجد ا
om/1791480http://www.youm7.c 

 
 ولى لتطبيق ميثاق الشرف الدعوىألحصيلة الجمعة ا

http://www.youm7.com/1759375 
 

 إخضاع مسجد الجمعية الشرعية الرئيسى لوزارة األوقاف.
http://www.youm7.com/ 

 
 مفتشين بالدقهلية طالب باالنشغال ببناء الوطنضرب كبير  .

http://www.youm7.com/1494700 
 

  تغييرات واسعة فى المناصب القيادية لوزارة األوقاف
/942292#.VmoMmXYrKM8-http://www.youm7.com/story/0000/0/0/ 

 
  أثيوبيا خارج خريطة وزارة األوقاف الدعوية فى شهر رمضان

http://www.youm7.com/1113352 
 

  بالشرقية 120زاوية وترفض ضم  395األوقاف تجمد العمل بـ
http://www.youm7.com/1040651 

 
 وزير األوقاف فى البيان الختامى لمؤتمر "دور العلماء فى حفظ األمن

http://www.youm7.com/1128666 
 

  ""عفيفىاألوقاف" تقرر وضع تقرير عن القيادات المعزولة فى عهد "
http://www.youm7.com/1156469 

 
 

  "وقائمة االخونة مصادر: األوقاف تعتزم نقل "الدعوة" لألزهر وإعادة تشكيل "األعلى
http://www.youm7.com/ 

 
 أيام 6ة على مدى بمشاركة مشايخ الجمعيات اإلسالمي

http://www.youm7.com/1024243 
 

  ماليين جنيه الستبدال عدادات كهرباء ومياه المساجد 3األوقاف" تخصص "
http://www.youm7.com/995451 

 
 "توجيهات وقراراتى تمليها رؤيتى لمصلحة الدعوة.. "سالمة" ال يتقاضى "مليما وزير األوقاف: ال أقبل أى

http://www.youm7.com/991211 
 

 سنة 20وزير األوقاف يعلن خطة ثالثية لعمل الوزارة خالل 
http://www.youm7.com/2486876 

 
 الوزير يخطب بالمسجد الكبير والتلفزيون ينقلها عبر األثير

http://www.youm7.com/2497881 
 
 

 علماء 8خالل احتفالية المولد النبوى.. الرئيس يمنح وسام العلوم والفنون لـ
http://www.youm7.com/2504524 
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 "وزارة األوقاف تبدأ خطوات تجديد الخطاب الدينى بدورات تثقيفية عن "البخارى

http://www.youm7.com/1978387 
 
 

 "بمساجد "عمرو بن العاص والقناوى وساحة الطيباألوقاف تبدأ إنتاج الطاقة الشمسية 
http://www.youm7.com/1838789 

 
 األوقاف" تبدأ اليوم تطبيق قانون قصر الخطابة على األزهريين"

http://www.youm7.com/1721554 
 

 والجماعات اإلسالمية« اإلخوان»المساجد من « تطهير»األوقاف تبدأ 
http://www.youm7.com/1235126 

 
  األوقاف" تبحث ملف "العمالة الوهمية" والمنشآت المخالفة بحلوان"

youm7.com/1350528http://www. 
 

  األوقاف تجرى حصرا للخطباء غير األزهريين لمنعهم من صعود المنبر
http://www.youm7.com/1240092 

 
 األوقاف" تُطلق الوثيقة الوطنية لتجديد الخطاب الدينى"

ttp://www.youm7.com/2197552h 
 

 خطوة مهمة لمواجهة األفكار التكفيرية
http://www.youm7.com/2197439 

 
 نقابة الدعاة تُْحيى سنن الرسول فى زيارات للمرضى والمواطنين فى منازلهم

ttp://www.youm7.com/2030261h 
 

 وزير األوقاف:االنتهاء من المرحلة األولى لمشروع المنيل القديم فى مارس
http://www.youm7.com/2064505 

 
 مسجدا لالعتكاف باإلسكندرية 50أنصار السنة": السلفيون يسيطرون على أكثر من "

http://www.youm7.com/2259612 

 
 

 األوقاف تعلن تلقيها بالغات المواطنين ضد أى مرشح يستغل صالة العيد فى الدعاية االنتخابية
http://www.youm7.com/2359460 

 
 مساجد تابعة لجماعات "الشوقيين التكفيرية" بالفيوم 9األوقاف" تضم "

http://www.youm7.com/2154937 

 
 مساجد تابعة للجمعية الشرعية 5األوقاف تُطارد الفكر التكفيرى.. وتضم أكبر 

7.com/1863108http://www.youm 

 
 فتوى تحريم شهادات استثمار القناة تودى بالجمعية الشرعية إلى ذمة التاريخ

http://www.youm7.com/ 

 
 األوقاف" تحارب التطرف

http://www.youm7.com/1850411 

http://www.youm7.com/1978387
http://www.youm7.com/1838789
http://www.youm7.com/1721554
http://www.youm7.com/1235126
http://www.youm7.com/1350528
http://www.youm7.com/1240092
http://www.youm7.com/2197552
http://www.youm7.com/2197439
http://www.youm7.com/2030261
http://www.youm7.com/2064505
http://www.youm7.com/2259612
http://www.youm7.com/2359460
http://www.youm7.com/2154937
http://www.youm7.com/1863108
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/1850411


 
 السلفية تراوغ الستعادة المنابر وتدفع بعض كوادرها للخطابة دون تصريحالدعوة 

http://www.youm7.com/ 

 
 األوقاف توقف سيطرة السلفيين على مساجد اإلسكندرية

http://www.youm7.com/2279344 

 
  "اة يؤمون ويحاضرون فى مساجد "الفتحالدع

http://www.youm7.com/1091898 

 
 أنصار السنة"تلزم دعاتها بخطبة األوقاف وتُحّمل المخالف المسئولية"

http://www.youm7.com/1483020 

 
 "األزهر يعتلون منابر "أنصار السنة" و"الشرعية خطباء

http://www.youm7.com/1431640 

 
 

 آالف إمام يتناولون "قيمة الوقت" فى خطبة الجمعة107
http://www.youm7.com/1734732 

 
 

 "أنصار السنة" و"الجمعية الشرعية" ينكمشون بعيداً عن الساحةخطباء 
http://www.youm7.com/1734732 

 
 

------------ 

 

 مؤتمرات دولية داخل مصر
 

مفتيا ووزيرا إسالميا لألهرامات..  130العمائم البيضاء تكشف قبح هادمى الحضارات بزيارة سياحية تشمل 
وزير أوقاف األردن: ندعم شقيقتنا مصر ألنها بلد ال يمكن تجاهله.. "الفتوى االسترالية": متفقين فى الرؤى 

 /:www.youm7.com/4111840/httpوالقضايا 
 

مختار جمعة ووزراء أوقاف العالم وضيوف مؤتمر الشئون اإلسالمية يصعدون الهرم.. صور 
http://www.youm7.com/4111472 

http://www.youm7.com/4111758         
 

 http://cutt.us/1Cbtzفيديو.. شاهد.. وزراء أوقاف العالم يصعدون الهرم  
 

 http://cutt.us/uGqH4فيديو.. خطيب األقصى: التطرف الدينى يختطف المسجد من أصحابه 
 

 http://cutt.us/uXpMHير أوقاف السودان: بناء الشخصية الوطنية يستهدف مواجهة التطرف وز
 

فيديو.. وزير أوقاف السودان: بناء الشخصية الوطنية يستهدف مواجهة التطرف ومحاوالت الهدم 
www.youm7.com/4110009http:// 

 
عالم ومفتى  130فيديو.. وزير األوقاف يفتتح أكاديمية الدعاة بحضور 

http://www.youm7.com/4111319 
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مستشار رئيس جنوب السودان: الشكر لمصر على رعايتها للسالم بين الفرقاء 
http://www.youm7.com/4111819 

 
 http://cutt.us/u8dWlمفتى وشخصية عامة يشاركون بمؤتمر األوقاف  100فييو.. مختار جمعة: 

 
وزير األوقاف يلتقى نظيره السعودى لبحث سبل التعاون المشترك 

http://www.youm7.com/4113054 
 

------ 
 

وزير أوقاف السعودية يطالب بتقديم برامج مؤثرة ومقنعة للشباب لبناء شخصيتهم 
http://www.youm7.com/4110004 

 
وزير األوقاف المصرى يستقبل نظيره األفغانى لبحث سبل التعاون المشترك 

http://www.youm7.com/4113375 
 

وزير األوقاف يلتقى نظيره السعودى لبحث سبل التعاون المشترك 
youm7.com/4113054http://www. 

 
رئيس المركز الثقافى بأستراليا يوجه دعوة لوزير األوقاف الفتتاح أكبر مسجد 

http://www.youm7.com/4113075 
 

ألف زى أزهرى لألئمة القدامى والجدد بالمجان  21"األوقاف" توفر 
http://www.youm7.com/4107514 

 
 http://www.youm7.com/4110070اللجنة الدينية بمجلس النواب: بناء مصر يبدأ ببناء اإلنسان 

 
الشئون اإلسالمية اإلماراتية: المتطرفون شوهوا مفهوم الدولة 

http://www.youm7.com/4110069 
 

خطيب األقصى: التطرف الدينى يختطف المسجد من أصحابه األصليين 
http://www.youm7.com/4110189 

 
مستشار أوقاف الكويت: ال يمكن للدعاة مواجهة التطرف وحدهم 

http://www.youm7.com/4110240 
 

خالد الجندى: القوات المسلحة تحمى هوية الدولة وتدعم اقتصادها 
http://www.youm7.com/4110492 

 
ب منكسر وال الجيش سينكسر المفتى: ال يمكن ليد تبنى أن تسمح بالهدم فال الشع

http://www.youm7.com/4110486 
 

نائب رئيس مجلس الدولة: القضاء حمى الهوية المصرية بمنع النيل من دور العبادة 
http://www.youm7.com/4110506 

 
"األوقاف": ندعم حق الفلسطينيين.. ونظيره الفلسطينى: أشكر للسيسى دعمه حقوقنا 

http://www.youm7.com/4110599 
 

رئيس المجلس االسالمى بتشاد: الرئيس السيسى أنقذ األمة من التطرف 
http://www.youm7.com/4110642 
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 http://cutt.us/ouE2nتحديات تواجه الدعوة فى مصر  3فيديو.. وزير األوقاف يكشف أخطر 

 
مفتى روسيا الشرقية يطالب الدعاة بتقديم اإلسالم من زاوية مبادئه السمحة 

http://www.youm7.com/4110650 
 

وزير األوقاف: من كان لديه حالة وساطة بالوزارة فليعلنها.. واإلمام اصبح مشروع عالم 
http://www.youm7.com/4111074 

 
وزير األوقاف يعلن فتح باب التقديم للدعاة األجانب للتدريب بأكاديمية الوزارة 

http://www.youm7.com/4111089 
 

وزير األوقاف السعودى يطالب نظرائه بتوحيد برامج تدريب الدعاة والعمل مع مصر 
http://www.youm7.com/4111107 

 
مستشار أوقاف عمان: أكاديمية األوقاف المصرية تشكل شخصية الداعية المواكب للعصر 

http://www.youm7.com/4111109 
 

ات اإلفريقية من التطرف المؤتمر اإلسالمى األوروبى يطالب األوقاف المصرية بحماية األقلي
http://www.youm7.com/4111115 

 
وزير األوقاف: نتعاون مع المعهد األلمانى لتدريب الدعاة لمواجهة جماعات تقتل المختلف معها 

64http://www.youm7.com/41111 
 

رئيس المنتدى المغربى الموريتانى بمؤتمر األوقاف: إذا بقيت مصر بخير سنظل بخير 
http://www.youm7.com/4111313 

 
------- 

 /:cutt.us/r7nxH/httpفيديو.. رئيس الحرمين يستقبل مفتى الجمهورية فى مكة 
 

رئيس المركز الثقافى بأستراليا يوجه دعوة لوزير األوقاف الفتتاح أكبر مسجد 
http://www.youm7.com/4113075 

 
شخصية دولية يحضرون افتتاح أكاديمية "األوقاف" الدولية األحد المقبل  130

http://www.youm7.com/4106828 
 

فيديو.. اليوم..الرئيس السيسى يبعث برسائل مصر للسالم فى االحتفال بالمولد النبوى 
http://cutt.us/IlQAU 

 
دولة فى مقدمتها ألمانيا وروسيا  130بدء وصول وفود مؤتمر األوقاف من 

http://www.youm7.com/4108506 
 

توافد المشاركين فى مؤتمر بناء الشخصية الوطنية والحفاظ على هوية الدول 
http://www.youm7.com/4108746 

 
اون مع مصر فى مواجهة الغلو و التطرف رئيس الوفد الروسى بمؤتمر األوقاف: نتع

http://www.youm7.com/4108839 
 

مفتى روسيا الشرقية: روسيا بلد تميز بالتعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين 
887http://www.youm7.com/4108 
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.. أول مدينة حرفيين صديقة للبيئة 2018ألف وحدة سكنية وتجارية إنجازات هيئة األوقاف فى  13

بالغردقة.. تطوير مستشفى الدعاة.. إطالق برامج تدريبية لجميع موظفيها.. وحصر أصول الهيئة ألول مرة 
 com/4108912http://www.youm.7وتوثيقها 

 
وصول وفود روسيا والسودان وكازاخستان لحضور مؤتمر األوقاف 

http://www.youm7.com/4109320 
 

زير األوقاف : الجماعات المتطرفة وضعت الدين فى مواجهة الوطن و
//www.youm7.com/4109629http: 

 
وزير األوقاف: التطرف يعمل فى غياب الخطاب الدينى الرشيد 

http://www.youm7.com/4109682 
 

مجلس المجتمعات المسلمة: الجماعات المتطرفة اختطفت الدين بحجة أسلمة الدولة 
http://www.youm7.com/4109684 

 
مليار جنيه.. مقترح قانون بمضاعفة العائد  37خطة "األوقاف" لرفع عائدات أصول تصل قيمتها لتريليون و

ألف  30ألف فدان و 800مليار جنيه للسعر السوقى سنويا.. تستهدف تحصيل قيمة إيجارية لـ 2الحالى من 
 http://www.youm7.com/4109475وحدة عقارية وتجارية 

 
وزير األوقاف: التطرف يعمل فى غياب الخطاب الدينى الرشيد 

http://www.youm7.com/4109679 
 

مر األوقاف الدولى بكلمة لرئيس الوزراء اليوم.. انطالق فعاليات مؤت
http://www.youm7.com/4109461 

 
وزير األوقاف: نعمل على مشروع تنويرى للتعمق فى فهم مقاصد الشريعة 

http://www.youm7.com/4109998 
 

 

 

 

 

-------------- 

 

 تغطية فعاليات مؤتمر األوقاف المصرية لبناء الدول ووثيقة القاهرة للمواطنة الشاملة

 

انطالق مؤتمر فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية من القاهرة.. وزير األوقاف: ال نخترع دينا جديدا 

والجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية عن الدين.. رئيس الشئون اإلسالمية اإلماراتى: مصر قدوة للدولة 

 utt.us/vmilShttps://cالمدنية الحديثة 

 

 

رابطة العالم اإلسالمي: المنظمات والهيئات اإلسالمية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم اإلرهابي على 

 http://www.youm7.com/4421427أرامكو 

 

ة الشرقية ضيوف "مؤتمر األوقاف" يشاركون فى االحتفال بالعيد القومى لمحافظ 

http://www.youm7.com/4415264 
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وصول مفتى أوكرانيا ومستشار رئيس اإلمارات السابق لحضور مؤتمر األوقاف 

http://www.youm7.com/4415619 

 

للمشاركة بمؤتمر األوقاف لبناء الدول  وصول وفود بريطانيا وأستراليا

http://www.youm7.com/4416925 

 

مناقشة رسالة "انفصال األخالق عن الدين في الحضارة الغربية" في جامعة اإلمام 

010http://www.youm7.com/4417 

 

رئيس مجلس أئمة البرازيل ومفتى لبنان والبوسنة يشاركون بمؤتمر األوقاف 

http://www.youm7.com/4416976 

 

دولة بعد سقوطها عسكريا  52األوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 

http://www.youm7.com/4417126 

 

مستشار رئيس جنوب السودان: عالقتنا بمصر استراتيجية كأكبر دولة عربية 

http://www.youm7.com/4416913 

 

 http://www.youm7.com/4417413الدول  بعد قليل.. انطالق فعاليات مؤتمر مصر لبناء

 

 http://www.youm7.com/4417458بدء فعاليات مؤتمر بناء الدول بتالوة قرانية بحضور دولى 

 

تأييد الحاكم مطلب شرعى لبقاء الدول وزير األوقاف: قوة الدولة قوة للدين واألفراد و

http://www.youm7.com/4417488 

 

وزير األوقاف: الجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية حتى عن الدين نفسه 

http://www.youm7.com/4417501 

 

مؤتمر األوقاف يستعرض جهود الدولة لبناء الفكر والمساجد فى فيلم تسجيلى 

http://www.youm7.com/4417515 

 

مفتى لبنان: الدولة تحرص على الدين ليبقى على أسسه وترعى مصالح الناس 

http://www.youm7.com/4417650 

 

رئيس الشئون اإلسالمية اإلماراتى: مصر قدوة للدولة المدنية الحديثة ورائدة 

http://www.youm7.com/4417615 

 

وزير الشئون اإلسالمية السعودى: فكر اإلخوان قائم على نشر التحجر 

http://www.youm7.com/4417587 

 

رئيس الشئون اإلسالمية البحرينية: نُستنَزف من جماعات تهتم بمصالحها فقط 

http://www.youm7.com/4417849 

 

ى أنه "حفنة تراب" المفتى : الجماعات والتنظيمات اإلرهابية تنظر للوطن عل

http://www.youm7.com/4417962 

 

مفكر سعودى: الجماعات اإلرهابية تشتت الشعوب إلحداث خالفات عدائية بين الدول 

http://www.youm7.com/4417926 

 

 http://www.youm7.com/4418238معات المسلمة: نعانى من تغير المفاهيم بعد النبى أمين عام المجت
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http://www.youm7.com/4417010
http://www.youm7.com/4416976
http://www.youm7.com/4417126
http://www.youm7.com/4416913
http://www.youm7.com/4417413
http://www.youm7.com/4417458
http://www.youm7.com/4417488
http://www.youm7.com/4417501
http://www.youm7.com/4417515
http://www.youm7.com/4417650
http://www.youm7.com/4417615
http://www.youm7.com/4417587
http://www.youm7.com/4417849
http://www.youm7.com/4417962
http://www.youm7.com/4417926
http://www.youm7.com/4418238


 

رئيس المجلس اإلسالمى بالبرازيل يطالب بتدريس فقه بناء الدول بالجامعات 

http://www.youm7.com/4418428 

 

علماء األمة بمؤتمر األوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة اإلرهاب 

http://www.youm7.com/4418507 

 

أمنة نصير: الجماعات المتطرفة استغلت المناطق الشعبية.. والدولة توفر االحتياجات 

http://www.youm7.com/4418488 

 

الوفد األلمانى بمؤتمر األوقاف: مسلمو ألمانيا يقدرون مصر ودورها الوسطى 

http://www.youm7.com/4418616 

 

 http://www.youm7.com/4418869ة الختامية اليوم مؤتمر فقه بناء الدول يبدأ فعاليات جلست

 

 http://www.youm7.com/4418944خالد الجندى : الدولة هى عز المسلم والجماعات ال تعترف بها 

 

ا يحترمون مصر البلد األمين مفتى روسيا اآلسيوية : مسلمو روسي

http://www.youm7.com/4418958 

 

مبعوث روسى بمؤتمر بناء الدول: األزهر يواجهة التطرف وأفضل خريجينا أزهريون 

http://www.youm7.com/4418950 

 

 النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها عبد هللا

http://www.youm7.com/4418985 

 

قاضى فلسطين والمفتى العام يبحثان مع المبعوث السعودى دعم القدس 

youm7.com/4419026http://www. 

 

المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة: مصر قدمت للعالم نموذجا لبناء الدولة الحديثة 

http://www.youm7.com/4419765 

 

باحثة لمؤتمر بناء الدول: البعض يستخدم المساواة بين الرجال والنساء لضرب الدول 

http://www.youm7.com/4419695 

 

ننشر توصيات المؤتمر الثالثين للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

http://www.youm7.com/4419534 

 

رونية لمواجهة التطرف اتحاد وكالت أنباء العالم اإلسالمى: مصر شكلت منصة إلكت

http://www.youm7.com/4419921 

 

 أصدرها المجلس األعلى للشئون اإلسالمية .."وثيقة القاهرة للمواطنة " .. " الحفاظ على األوطان من مقاصد 

 http://www.youm7.com/4420062األديان" 

 

األوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "َمَظاِهُر الِكْبِر واالْستِعالِء" 

http://www.youm7.com/4420750 

 

اهرة األوقاف: زيارة وفود العالم لمجمع األديان بعثت رسالة تعايش تؤكدها وثيقة الق

http://www.youm7.com/4420830 

 

http://www.youm7.com/4418428
http://www.youm7.com/4418507
http://www.youm7.com/4418488
http://www.youm7.com/4418616
http://www.youm7.com/4418869
http://www.youm7.com/4418944
http://www.youm7.com/4418958
http://www.youm7.com/4418950
http://www.youm7.com/4418985
http://www.youm7.com/4419026
http://www.youm7.com/4419765
http://www.youm7.com/4419695
http://www.youm7.com/4419534
http://www.youm7.com/4419921
http://www.youm7.com/4420062
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http://www.youm7.com/4420830


 http://www.youm7.com/4420738مجالس إسالمية وإفتائية دولية تعلن تأييد وثيقة القاهرة للمواطنة 

 

ون اإلسالمية باإلشراف على اللجان العلمية األوقاف: تكليف أمين المجلس األعلى للشئ

http://www.youm7.com/4421008 

 

حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعى موضوع مؤتمر األوقاف القادم 

http://www.youm7.com/4421003 

 

األوقاف تعقد لقاءات ثقافية مع كبار ضيوف مؤتمر بناء الدول  وزارة

http://www.youm7.com/4421715 

 

 

 

------ 

 

 

 متنوع

 

 ضمن منشوراتى الصحفية فى الملف الدينى واألوقاف بموقعنا باالنجليزية إيجيبت تو داى

 

 

 

https://cutt.us/UEsTs 

 

https://cutt.us/ow2Iy 

 

https://cutt.us/94JhB 

 

 

 موقع األوقاف يعيد نشر حوارات وأعمال الوزير باليوم السابع

http://ar.awkafonline.com/?p=33854 

 

 

http://ar.awkafonline.com/?p=62203 

 

 

http://ar.awkafonline.com/?p=67201 

 

 

http://ar.awkafonline.com/?p=52757 

 

 

https://cutt.us/4yHgA 

 

 

https://cutt.us/Asw6q 

 

 

https://cutt.us/53Qt4 

 

http://www.youm7.com/4420738
http://www.youm7.com/4421008
http://www.youm7.com/4421003
http://www.youm7.com/4421715
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https://cutt.us/ow2Iy
https://cutt.us/94JhB
http://ar.awkafonline.com/?p=33854
http://ar.awkafonline.com/?p=62203
http://ar.awkafonline.com/?p=67201
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https://cutt.us/4yHgA
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https://cutt.us/53Qt4


 

https://cutt.us/e8yQS 

 

 

 

 

-------- 

 

 األلكترونى × الورقى  –منشورات مدمجة  -ثانيا: الورقى 
 

 
وفندقى ألف فدان بالساحل الشمالى  55مشروعا عالقا وتجميد استثمار  50الخريطة االستثمارية لممتلكات األوقاف.. 

األقصر واللسان دون أسباب.. أراضى وقصور تدر دخوال زهيدة.. و"الهيئة" تعد بالحوكمة وإنجاز مشروعات 

 http://www.youm7.com/4353014   قريبا

 

 
 

لسيطرة الوزارة تؤجل مشاريع بالمليارات.. أماكن وقف ال تخضع  4ثلثى ثروة األوقاف خارج الخريطة االستثمارية.. 

محافظات واألشعرى ونادى الزمالك وقصر حافظ بدوى ال تنتج بسبب التنازع  3ألف فدان بوقف عبدالمنان بـ 500

 http://www.youm7.com/4343226 عليها

https://cutt.us/e8yQS
http://www.youm7.com/4353014
http://www.youm7.com/4343226


 
 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 



 
 

 

 http://www.youm7.com/4057518 فتنة الشيخ خالداليوم السابع: 

 

http://www.youm7.com/4057518


 
 

فتنة الجنس فى الجنة تشتعل بسبب تصريحات خالد الجندى.. يؤكد اختفاء األعضاء التناسلية لتعطلها 

م: يشغلنا هو وقرينه بفروع بالموت..وعلماء يردون بالنص القرآنى ويطالبون باإلنشغال بتنمية الذات..عال

 http://www.youm7.com/4057108 إلثارة الضجة اإلعالمية

 

http://www.youm7.com/4057108


 
 

 

 

 

 

قطار "إعادة اإلعمار" يصل قرية الروضة بشمال سيناء.. وزراء يشاركون بالذكرى األولى لشهداء العريش.. 

ونعمر ونواجه المنحرفين عن دين هللا.. وأبو هشيمة يدعو القطاع الخاص ووزير األوقاف: جئنا لنبنى 

 http://www.youm7.com/4042019 للمشاركة بالتنمية

 http://www.youm7.com/4042390 

http://www.youm7.com/4042019
http://www.youm7.com/4042390


http://www.youm7.com/4042362 

http://www.youm7.com/4042210 

http://www.youm7.com/4041805 

http://www.youm7.com/4042229 

 

 

http://www.youm7.com/4042362
http://www.youm7.com/4042210
http://www.youm7.com/4041805
http://www.youm7.com/4042229


 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

https://www.facebook.com/AsmaylRft/photos/pcb.2490705951005108/2490705667671803/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAereISo8NtHMbMHbD1Dyozf8j-B9bNLQQjShVJo9KrBZPfYgfmHHbcQ2YYRbiGHm3jaxY0nUvggtwL&__xts__%5B0%5D=68.ARD8RpK2SWMPZ3ohsztN1d6eQP1cQ8fCRdNS4eTXv5eRGX-oNnj9kHi7tafSuPh0yIZ2xeIavkINxjP0qo5MlEwW_oPQlLQD2exJH8m93Dg2udvSq-Dm-GkVHvuop7ybgfzBGBhY8LcdrCzfKnToyzAoNxdUVL7PWVWzA1z97It2KChZjXZSvUqeXMaLiOQConmn35rcpTg4MBUP_ZMb3pjsqNybxndzBqPw6M8OsI_SKAPuexDzYzYP98PvtpVleAjWij0VXnk8ZBfilMAk_dqPlzOwIGWC2LNYm4NIG4jdkH2rrynRSQpWJXeZoOtWNEFjrDGnlLmSNqt39udtHUeawscdDo9xXCKO3LHMzVszxDRa-BAbG6b7vlPDnM7z7CTIt93EEQIIQfLxC7ufLfTy3jCVnDgKtgb28duDhZIOUX3JsilJDRz6Ih12Q2SQrG9vIPHrrjyU1M8DU6XKyAAwjhtSQ7x_XLj871SRDpbur2fyaUYj_95a
https://www.facebook.com/AsmaylRft/photos/pcb.2490705951005108/2490705667671803/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAereISo8NtHMbMHbD1Dyozf8j-B9bNLQQjShVJo9KrBZPfYgfmHHbcQ2YYRbiGHm3jaxY0nUvggtwL&__xts__%5B0%5D=68.ARD8RpK2SWMPZ3ohsztN1d6eQP1cQ8fCRdNS4eTXv5eRGX-oNnj9kHi7tafSuPh0yIZ2xeIavkINxjP0qo5MlEwW_oPQlLQD2exJH8m93Dg2udvSq-Dm-GkVHvuop7ybgfzBGBhY8LcdrCzfKnToyzAoNxdUVL7PWVWzA1z97It2KChZjXZSvUqeXMaLiOQConmn35rcpTg4MBUP_ZMb3pjsqNybxndzBqPw6M8OsI_SKAPuexDzYzYP98PvtpVleAjWij0VXnk8ZBfilMAk_dqPlzOwIGWC2LNYm4NIG4jdkH2rrynRSQpWJXeZoOtWNEFjrDGnlLmSNqt39udtHUeawscdDo9xXCKO3LHMzVszxDRa-BAbG6b7vlPDnM7z7CTIt93EEQIIQfLxC7ufLfTy3jCVnDgKtgb28duDhZIOUX3JsilJDRz6Ih12Q2SQrG9vIPHrrjyU1M8DU6XKyAAwjhtSQ7x_XLj871SRDpbur2fyaUYj_95a




 
 

 

 

 

 

 

 
حوار خاص وهام مع وزير األوقاف وحديث عن التكليفات الرئاسية نشر فى صحيفة اليوم السابع المطبوعة بمانشيت 

 رئيسى وفى الموقع األلكترونى

مع تنويه مسبق فى األلكترونى، وإشادة ونشر من موقع وزارة األوقاف وقد أشار فيه إلى العالمين د. عبد هللا فدعق و 

صالح المستاوى وتعاون روسى ودولىد.   

اليوم السابع: السيسى ورئيس البرلمان األلمانى يبحثان رؤية مصر لمكافحة 

 http://www.youm7.com/4508692اإلرهاب 

http://www.youm7.com/4508692?fbclid=IwAR17QHul9IwGFuD6dCzmkN3SQzlcQonD6rofyTSb6hreGKCbTR4bXT5wv1A


الدكتور مختار جمعة وزير األوقاف فى حوار الملفات الصعبة لـ"اليوم السابع": فضائيات الجماعات اإلرهابية لوثت 

المناخ الفكرى والثقافى.. حماية الشأن العام والمصالح العامة دليل الوطنية الصادقة والتدين 

 http://www.youm7.com/4509099الصحيح 

https://ar.awkafonline.com/… 

http://www.youm7.com/4509099?fbclid=IwAR1ogJjSVg1CKFn86GoskSU2-rWb4kBP-h-xLxBqEMbgcfQq3CI1BfwEj0Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Far.awkafonline.com%2F%3Fp%3D84712%26fbclid%3DIwAR1tvHJ58zo_4NWgw39xquHzf8odSnCzFDPcTfswqk1zDzOQKJNKnAmuLyo&h=AT0BRKqYIdI_fFGcSlCk8kaO1IxDlZvERp130Y-1ZErj6v4nYq4XOz9P3I5h0xhOn1LZrWYswYPwoEEZXmaSMsfCMfuh-hiOK463LrmJ3xm01uiZ4dHt3PS0LlrZ8Z42h-K16FxudRA_Glwu_LrBpc2DANKiTbqUK_7jn6UG21NsNIJsl-kI0k11u9Kd9VRJib_3tLkHjuQJ4aokic9WBkmxwjd0-oA0g8GXBJkPi9THzlhJX7pJ4elpwNam0F_qJ8xAG1BJpBYhN58tQr0sTpPZKGfXDMdLE5bnCjx0mq21IEw2MMpN2kpiOXCqE3h8EY4DxsfJgl24fdlTSku0Eb92d77Sc38CCYLIp2qG5mHSUMxrZzsAZpSK0jXT8ZLJoc_MEVvhzcWZQ3h8hOPOiOMldhI1HSqgiZFRxJf2mWXzTI6kw4OgViyk6TQMjrxQ_hNXllJymfLSPdpBjL3k_YRGcJx3LYPzmelMWvrUaduVaF3EoIgUR7DYs4iha8a4Sn4VY2xMNG32jioCPOcChk3og6XzHjD-ldUlGzyZVbNw-US28MW9UG2N3-QaCrS5X06tRxL0AtrNVQbz7JM60LrJfwSDj-v58zGbiwJ889Wibal_HSn4GkpDdbTbYde5QMzPBU0MKRXjWejis9vAwyKdnSQofXI2g3HLbQF7BYtiIBImvSvgIcO2yTYr2kAXuZYH3lKvR5rsVy13OFJRXxfIGSBJh4JZsjl90ovhUHkxSS3dvOUxzX8Ck-g8m3QjmuEQv6MFjlj3SdurePL_a0KnS41n0qpzzPPnMopS2trzsOh5m8wSvMtMgbzT3T6ZU8C_WGnwrVK7w7tDRKd-




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ..بحضور كبار الشخصيات في ليون الفرنسية

الداخلية الفرنسي افتتاح المعهد الفرنسي للحضارة اإلسالميةاألمين العام لرابطة العالم االسالمى يشارك وزير   

https://cutt.us/1o0xT 

 

 

 رابطة العالم اإلسالمى تشيد بمشاركة فرنسا فى تفعيل ثقافة الحوار والتبادل الحضاري

https://cutt.us/8XmeS 

 

دولة  80فيديو.. رسائل خادم الحرمين للعالم بمؤتمر "وثيقة مكة المكرمة".. رئيس الشيشان وممثلى 

 https://cutt.us/XBMVYداعمون 

 

 https://cutt.us/srwoLتعرف على تفاصيل مؤتمر إطالق وثيقة مكة المكرمة 

 

خادم الحرمين الشريفين يرعى مؤتمر "وثيقة مكة المكرمة" حول "قيم الوسطية 

 https://cutt.us/8MFo1 "واالعتدال

 

   نشر برنامج جلسات مؤتمر رابطة العالم اإلسالمى إلعالن وثيقة مكة المكرمة غدان 

https://cutt.us/6sbj9  

 

 

شاهد.. قادة العالم اإلسالمى يقدمون وثيقة مكة المكرمة للعالم ويسلمونها للملك 

 https://cutt.us/rVopEسلمان  

 

شعوبى يحافظ على الخصوصياتصور.. مؤتمر الحج السنوي لرابطة العالم اإلسالمى يوصى بتواصل   

https://cutt.us/PhxEP 

 

صور.. رئيس الشيشان يبكى خالل افتتاح أكبر مسجد بأوربا فى ذكرى والده.. والجامع تحفة معمارية فريدة.. 

سعودية واإلمارات قديروف يصطحب أسامة األزهرى فى االفتتاح بحضور وفود الدول العربية مصر وال

 https://cutt.us/eOmnl والكويت

 

 

 

 

 

خادم الحرمين مخاطباً مؤتمر وثيقة مكة المكرمة: من مهوى أفئدة المسلمين نجدد الدعوة إليقاف خطاب 

الشيشان:ليعلم من يهاجم  العنصرية.. المملكة أدانت التطرف واإلرهاب وواجهتهما بالفكر والحسم.. رئيس

 https://cutt.us/lTD9Mالرياض أنها ليست وحيدة  

 

 

https://cutt.us/1o0xT
https://cutt.us/8XmeS
https://cutt.us/XBMVY
https://cutt.us/srwoL
https://cutt.us/8MFo1
https://cutt.us/6sbj9
https://cutt.us/rVopE
https://cutt.us/PhxEP
https://cutt.us/eOmnl
https://cutt.us/lTD9M


دولة يطلقون "وثيقة مكة المكرمة".. إقرار تاريخى من  139شخصية إسالمية يمثلون  1200صور.. 

د العنصرية.. المشاركون: تأكيد على رحاب المسجد الحرام إلرساء قيم التعايش ووحدة األصل اإلنسانى ض

 https://cutt.us/nOSnFالمرجعية الروحية لمكة  

 

 

انطالق مؤتمر رابطة العالم اإلسالمى غدا لتدشين وثيقة مكة المكرمة التاريخية.. يفتتحه أمير مكة نيابة عن 

أيام وكلمات  4ساعة بـ 20فعالية بـ16ى مصر ولبنان.. ويشهد الملك سلمان وكلمة لرئيس الشيشان ومفت

 https://cutt.us/GQfjmلـ80 مفتيا ووزيرا  

 

 

 "خادم الحرمين الشريفين يرعى مؤتمر "وثيقة مكة المكرمة" حول "قيم الوسطية واالعتدال

https://cutt.us/0ACNY 

 

 

رمزا وسطيا يدعمون وثيقة مكة المكرمة لنبذ العنصرية )صور( 80ألف عالم و  

https://cutt.us/NhKnT 

 

 
 

 

 
 

 

 

لم.. خالل مراسم احتفال دولي.. وزير التسامح اإلماراتي يُسلّم أمين عام رابطة العالم اإلسالمي جائزة  تعزيز الّسِ

 إدارة الجائزة: د.العيسى من الشخصيات العالمية التي تسعى إلى نشر ثقافة السلم والتسامح

http://www.youm7.com/4542089 

https://cutt.us/nOSnF
https://cutt.us/GQfjm
https://cutt.us/0ACNY
https://cutt.us/NhKnT
http://www.youm7.com/4542089


 
 

 

 



 
 


