
2022األولكانوندیسمبر/11/12/13السادسالسنويالمؤتمر
- إسطنبول-

االستئناف الحضاري ومشاریع اإلحیاء في األمة اإلسالمیة

2022األولكانوندیسمبر/11:األحداألولالیوم

االفتتاحیة

12:00-10:00

د)2(بلِرمحمدللشیخالكریم.القرآنتالوة
د)05(والحضارةللفكركوااللمبورمنتدىإنجازاتعنمصورفیدیو
د)10(مقريالرزاقعبدد.كوااللمبورلمنتدىالعاماألمینكلمة
د)10(الددوحسنمحمدالشیخكوااللمبور:منتدىرئیسنائبكلمة

د)6(والشروطالتعریفالحضارة:عنفیدیو
د)10(التركيالدینیةالشؤونوزیرنائبأرقونسلیمد.كلمة
د)10(المسلمینللعلماءالعالمياالتحادرئیسنائبالبشیرعصامد.كلمة
د)10(بأنقرةاإلسالميالتفكرمعھدرئیسغورمازد.محمدكلمة
د)2(علميبحثألفضلمحمدبند.مھاتیرجائزةعنفیدیو

اإلسالميالمنتدىالبركة//جمعیةISMAجمعیةوالتنمیة/التعاونمنتدىالشركاء:كلمات
للتنمیة والتربیة

د)5(والتنمیةالتعاونمنتدىعنسعیدمنیرالمھندسكلمة
ISMAجمعیةرئیسزایكهللاعبدالدكتوركلمة
د)5(البركةجمعیةرئیسبراھیميأحمدالشیخكلمة
د)2(اإلسالميالفكرفيالباحثینشبكةمنصةعنفیدیو
د)10(كورتولموش:نعمانالبروفیسور:بتركیاوالتنمیةالعدالةحزبرئیسنائبكلمة
د)15(محمدبنمھاتیرد.المنتدىرئیسكلمة

فقرة تكریم: د.عبد المجید النجار
جلسة استراحة12:15-12:00

13:30ـ12:15
الجلسة األولى:

الحركات اإلسالمیة واالستئناف الحضاري "مسیرة قرن" : التقییم والمراجعات.
د).20البشیر(د.عصام:المحاضر-
د).7(الكبیسيد.سعداألول:المعقب-
د).7(الستارعبدد.جمالالثاني:المعقب-

د)40(عامة:مناقشة
د.محمد الفقيإدارة الجلسة:

جلسة استراحة  - إكرامیات14:00ـ13.30
الجلسة الثانیة:16.00–14.00

الحضاري.االستئنافوتحدياألمةفياإلحیاءقوى-1
د).20(القزازحسیند.:المحاضر-
د).5(لحسنبنبدراند.األول:المعقب-
د).5(الویشيد.عطیةالثاني:المعقب-
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.د)30(عامة:مناقشة
د.أمیمة التیجانيإدارة الجلسة:

لألمة.االستراتیجيالعقلبناءإلىالسبیل -2
د).20(الفتاحعبدالدیند.سیف:المحاضر

د).5(البكیريأ.نبیلاألول:المعقب-
د).5(التكریتيد.أنس:الثانيالمعقب-

د).30(عامة:مناقشة
:  د.عبد هللا العقرباوي.إدارة الجلسة

استــــــــــراحة - إكرامیات16:15–16:00
الجلسة الثالثة :18:15–16:15

الحضاریة.المشاركةوفرصالعربيالربیعبعداإلسالمياإلحیاءقوى-1
د)20عدالند.عطیة:المحاضر-
د).5(حتاحتباسمد:األولالمعقب-
د)5(التمیميیاسیند.:الثانيالمعقب-

د)30(عامة:مناقشة
إدارة الجلسة: أ.زیاد بومخلة

اإلسالمي.الحضاريالمشروعمستقبلعلىوأثرھاالعربيالربیعبعدالعربيالعالمتطورات-2
د)20(السویداند.طارق:المحاضر-

د)5(دراجعمرود.:األول-المعقب
د)5(الجالصيالحمیدأ.عبد:الثانيالمعقب-

د)30(عامة:مناقشة
د.محمد عمر صالح.إدارة الجلسة:
2022األولكانوندیسمبر/12اإلثنینالثـــاني:الیوم

الجلسة األولى:12:00–10:00
اإلسالمي:المشروعمستقبلعلىوأثرھاوالدولیةاإلقلیمیةالتطورات-1

د).20(مرزوقأبود.موسى:المحاضر
د).5(كریكشد.نزار:األولالمعقب-
د).5(المقصودعبدد.صالح:الثانيالمعقب-

د).30(عامة:مناقشة
: د.عمر روابحي ةإدارة الجلس 

اإلسالمي.المشروعمستقبلعلىوأثرھاالفلسطینیةالقضیةتطور-2
د).20(حمدانأ.أسامة:المحاضر-
د).5(زھريأبوساميد.:األولالمعقب-
د).5(الھنديمحمدد.الثاني:المعقب-

د).30(عامة:مناقشة
: أ.مراد العضایلة.إدارة الجلسة

استراحة12:15–12:00
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الجلسة الثانیة:14:15–12:15
القُطري.والمشروعالعالمیةالفكرةبیناإلسالمیة:الحركات-1
د).20(الطالبي:د.محمدالمحاضر:-
د).5(التمیميأ.عزام:األولالمعقب-
د).5(األشقرد.أسامةالثاني:المعقب-

د).30(عامة:مناقشة
أ.بشار شلبي.إدارة الجلسة:

التجدید.وآفاقالتغییرسنن-2
د)20(شدیدوائلد.:المحاضر-

د)5زید(أبود.وصفي:األولالمعقب
د)5(العیساويد.عادل:الثانيالمعقب-

د).30(:عامةمناقشة
:  د.جمال نصار.إدارة الجلسة

استراحة15:00–14:15
جلسات واقع قوى اإلحیاء الحضاري في العالم اإلسالمي

15:00–17:30
الجلسة األولى:بالتوازي

د15عمر):(د.خیري قياألفری والقرنالنیلودولمصرفيالحضارياإلحیاءقوىواقع-1
15الكندري):(د.عليالخلیجدولفيالحضارياإلحیاءقوىواقع-2
د15األیوبي):(أ.عزامالشاموبالدالعراقفيالحضارياإلحیاءقوىواقع–3
د15منصور):(أ.جمیلالعربيالمغربدولفيالحضارياإلحیاءقوىواقع-4

د.45عامة:مناقشة

سیاسیا واجتماعیا، الھدف والرؤیة، نقاطمحاور المداخالت: واقع البلد، واقع الحركة اإلسالمیة
القوة ونقاط الضعف، الفرص والتھدیدات.

إدارة الجلسة: د.عماد البناني

استراحة
جلسات واقع قوى اإلحیاء الحضاري في العالم اإلسالمي

15:00-17:30

بالتوازي

الجلسة الثانیة:
د)15(أویصال)أحمدد.(تركیا:فيالحضارياإلحیاءقوىواقع-1
د)15(زایك)هللا(د.عبدآسیاشرقجنوبفيالحضارياإلحیاءقوىواقع-2
د)15(وزین)الھادي(د.فضلوأفغانستانوباكستانالھندفيالحضارياإلحیاءقوىواقع-3
مناقشةد)15(باه)السعید(د.محمدالصحراءجنوبأفریقیادولفيالحضارياإلحیاءقوىواقع-4

د)45(:عامة

:  د.محمد مكرم البلعاوي.إدارة الجلسة
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2022األولكانوندیسمبر/13الثالثاءالثالث:الیوم
حلقات النقاش: نحو رؤیة مستقبلیة للمشروع الحضاري اإلسالمي. (كل الورشات بالتوازي)

الفترة الصباحیة:
بالتوازي).حلقتان(11:30–10:00األولى:الجلسة

منسق الورشة: د.محمد بن المختار الشنقیطي.
السیاسي (معالم الرؤیة السیاسیة، الرؤیة االقتصادیة،الحركات اإلسالمیة والمشروعالحلقة النقاشیة األولى:-1

مشروع الدولة (الدولة المدنیة، الحكم الراشد…)، مواصفات الحزب الناجح، بین االنفتاح واالنغالق، اإلصالح
والتغییر والدیمقراطیة، المنھج السلمي، بین الفتنة واالستبداد، العالقة باألنظمة بین الصدام واالندماج، منظومة

العالقات والتحالفات).

منسقة الورشة: د.فلة لحمر.الحلقة النقاشیة الثانیة:-2

الحركات اإلسالمیة ومشاریع المجتمع (الوظیفة الدعویة والتربویة، التخصص الوظیفي ومؤسسات المجتمع
المدني، دور المرأة، دور الشباب، الفن، قوى المال واألعمال، المنظمات الدفعیة ومجموعات الضغط.)

د15استراحة
بالتوازي)الورشاتكل(13:15–11:45الثانیة:الجلسة

منسق الورشة  د.أشرف عبد الغفار
المغلقالھرموالسیاسي،الدعوي(واإلداريالتنظیميوالتجدیداإلسالمیةالحركاتالثالثة:النقاشیةالحلقة-3

والشبكات المفتوحة، األنماط القیادیة واإلداریة، بین االنشقاقات والتعددیة)

الكردستاني.نادرد.مثنىالورشة:منسقالرابعة:النقاشیة-الحلقة4
( نحو رؤیة عامة للمشروع اإلسالمي العالمي، الحركات اإلسالمیة والتنسیق العالمي: المؤسسات الناشئة)

اســـــــــــتراحة14:30–13:15

14:30–16:30

الفترة المسائیة: مخرجات المؤتمر والتوصیات
:16:00–14:30األولىالجلسة

نقاش عام: مالمح الرؤیة المستقبلیة للمشروع الحضاري اإلسالمي. د.عبد الرزاق مقري
كلمات رؤساء الحلقات النقاشیة األربع-

17:00–16:00الختامیة:الجلسة

- المحاور الكبرى لإلعالن الجدید ولجنة اإلعداد. د.باسم حتاحت
- اإلعالن عن جائزة د.مھاتیر محمد  (الطبعة الرابعة) . د.ربیع حمو

- اإلعالن عن منصة شبكة الباحثین: أ.بالل بوعیشة
- الكلمة الختامیة : الشیخ الددو واالمین العام

2022األولكانوندیسمبر/14األربعاء.12:00

مغـــــادرة الفندق
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