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 األول اليوم 

 الجلسة األوىل 

09:00 – 11:05 

ي اإلسالم 
يفة: أهميتها ومكانتها فن ة النبوية الرسر  المحور األول: السب 

 رئيس الجلسة: أ. د. عائشة يوسف المناعي 

 

 دخير  الالشيخ هيثم  9:05 – 9:00

 تالوة القرآن الكريم 

 كلمة رئيسة المؤتمر  9:20 – 9:05

 عائشة يوسف المناع   األستاذة الدكتورة

ي الحضارة
ن فن ي إلسهامات المسلمي 

 قطر  -مديرة مركز محمد بن حمد آل ثانن

 رجب شنتوركالدكتور األستاذ كلمة  9:30 – 9:20

 عميد كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة حمد بن خليفة 

 ش عبد الحميد مجيد الشيالدكتور   

يعية  ة وأهميتها الترسر  حجية السب 

 زكريا رايت األستاذ الدكتور  

بية النفسية والخلقية  ي ميدان البى
ة فن  أهمية السب 

 مصطف  عزامالمحمد األستاذ الدكتور  

ن القديم والحديث  يفة بي  ة النبوية الرسر  مناهج دراسة السب 

 مناقشات ومداخالت  
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ي جولة ترشيدية  11:45 – 11:05
ن فن  مسجد المنارتي 

احةصالة  12:30 – 11:45  الظهر واالسبى
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 الجلسة الثانية. 

12:30 – 14:00 

: الشخصية المحمدية عبر التاري    خ  ي
 المحور الثانن

 محمد الجمالالدكتور رئيس الجلسة: 

 

 محمد خازر المجال  األستاذ الدكتور  

ي القرآن 
 محمد صىل هللا عليه وسلم فن

ة أحمد  ةالدكتور    نض 

ي عيون 
 الصحابة الشخصية المحمدية فن

وك زيد الخير الدكتور األستاذ    مير

ن عبر التاري    خ  ي نظر المؤمني 
 الشخصية المحمدية فن

 مناقشات ومداخالت  

 الغداء وصالة العض 15:30 – 14:00
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 الجلسة الثالثة

15:30 – 17:00 

ن  ي عيون غب  المسلمي 
 المحور الثالث: الرسول فن

 ناظم عىلي الدكتور األستاذ رئيس الجلسة: 

 

 

  الدكتور  الشيخ  
 عبد السالم البسيون 

ن  ي نظر غب  المسلمي 
 الشخصية المحمدية فن

 نجيبة عارف  األستاذة الدكتورة 

ي الشعر األردي للشعراء الهندوسالجوانب من 
ة فن  سب 

 بالل أحمد الدكتور   

لشاعر  اسيدنا محمد )صىل هللا عليه وسلم( كمحِسٍن لإلنسانية: رؤية 

ي جوته 
 األلمانن

 مناقشات ومداخالت  
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ي 
 اليوم الثانن

 الجلسة الرابعة 

09:00 – 10:35 

ة النبوية وماذا يمكن أن تقدمه لمستقبل الحضارة اإلنسانية   المحور الرابع: السب 

 عبد العظيم  األستاذ الدكتور رئيس الجلسة: 

 

 رجب شانتورك األستاذ الدكتور  

ة وقدرتها عىل التغيب  والحضارة  السب 

 دين محمدالدكتور األستاذ  

 النموذج المحمدي لتحقيق العدالة االجتماعية 

 إبراهيم زيناألستاذ الدكتور  

 طرائق النظر العلمي لصحيفة المدينة 

 مناقشات ومداخالت  
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 الجلسة الخامسة 

10:35 – 12:05 

ة: من   الرقمنةإىل التذهيب المحور الخامس: السب 

 رئيس الجلسة: د. محمد مدثر عىلي 

 

ى    األستاذة خديجة كير

سة: اْلثار المباركة لنبينا محمد صىل هللا عليه وسلم 
ّ
األمانات المقد

ي  ي قض توبكانر
 وصحابته فن

 الدكتورة آسية دونمير   

يفةأصول ومستقبل فن الحلية  كي اإلسالمي  الرسر
ي الفن البى

 فن

 األستاذ هشام نورين  

ة يفة  المشاري    ع الرقمية للسب   النبوية الرسر

 مناقشات ومداخالت  

احة 12:30 – 12:05  صالة الظهر واالسبى
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 الجلسة السادسة والختامية 

12:30 – 14:00 

ي خدمة 
يفالمحور السادس: نماذج معاضة فن ة النبوية الرسر  ة السب 

 رئيس الجلسة: أ. د. دين محمد 

 

  الدكتور   
 خالد بن محمد آل ثان 

ة النبوية  ي خدمة السب 
 جهود دولة قطر فن

مانسن    األستاذة الدكتورة مارسيا هير

ة( عالم 2002-1908محمد حميد هللا )  ين  السب   من القرن العرسر

 فوجا كيمورا الدكتور  

ق األقىص: دراسة اليابانتاري    خ ودور أدب  ي الرسر
ة فن  السب 

 مناقشات ومداخالت  

 كلمة الختام لألستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي  14:10 – 14:00

 الغداء وصالة العض 15:15 – 14:10

 

 
  


