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 . האוניברסיטה העירונית של איסטנבולבתי הספר, , ועידת מנהלי "הכדוגמאלקאסמי 

 יזיה הפלסטינית. אסראא ואלמעראג'", ראיון בטלוו-אלבנושא "הרצאה  2011



במשפט האסלאמי", קריאות בתחום תורת הפלה מרצון של ות על הכלל קריאהרצאה בנושא " 2013

ועידה בינלאומית של החוג ללימודי האסלאם, אקדמיית אלקאסמי המשפט והפילוסופיה: 

 גרבייה.-מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל

 האגודהסימפוזיון של , אומנה" משפחות על האסלאמית ההלכה עמדתהרצאה בנושא " 2014

אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקדמיה,  והמשפחה ההורים ומרכז ליתומים

 גרבייה. -באקה אל

, מפגש עם עמיתים, אקדמיית אלקאסמי מכללה הרצאה בנושא "שיטת מכללת אלקאסמי" 2016

 גרבייה.-אקה אלאקדמית לחינוך, ב

חוכמתה, שליטתה ושדותיה", הוועידה באסלאם: האישה הרצאה בנושא "עבודת  2019

הפקולטה ללימודיים מתקדמים )תואר שני(, אקדמיית אלקאסמי מכללה , הבינלאומית

 גרבייה.-אקדמית לחינוך, באקה אל

 

 יוזמות חינוכיות  

, אקדמיית אלקאסמי מכללה אומהו' לחאג הרגל עולי להכשרת קורסים לפתיחת יוזמה 1997

 גרבייה.-אקדמית לחינוך, באקה אל

בקמפוס, אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך,  נשים לערב לימוד סמינרי ליוזמה קיים 2002

 . גרבייה-באקה אל

, אקדמיית שלה הפנימית המערכת ועבודת יד כתבי, האסלאם ללימודי המרכז להקמת יוזמה 2003

 גרבייה. -מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל אלקאסמי

אקדמיית , שלו הפנימית במערכת ולעבודה אפתאא'(-)אל פתווה מרכז להקמת יוזמה 2003

 גרבייה. -אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל

, אקדמיית הראשי עורכולמלא את התפקיד של ו אסלאמיים ללימודים מגזין יוזמה להקמת 2008

 גרבייה. -מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל אלקאסמי

 מתחם עם בתיאום, ריאן איימן ר"ד בשיתוף לעברית הקדוש הקוראן תרגום את להקרין היוזמה  2012

 במדינה הקוראן לדפוס פאה המלך

, הנביא של הולדתו יום עד קאסימי-אל שיטת בחגיגת ויישומו הנביא של הולדתו יום על דיאלוג 2016

 גרבייה. -אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אלאקדמיית 



 בשיתוף הקדוש בקוראן מדעיות תופעות בנושא MOOC לקורס חומרים פרויקט להכנת יוזמת 2018

אקדמיית אלקאסמי  ללימודיים מתקדמים )תואר שני(, מבוא, אבר'ג מאן'ועות סידי תאופיק ר"ד

 גרבייה. -מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל

 שיטת זוויות על שבועיים ואינטלקטואליים דוקטרינאליים מפגשים של סדרה יוזמה להקמת 2018

 גרבייה. -, אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אלקאסמיאל

 

 


