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اليوم األول
االثنين  22رمضان  1440هـ  ،الموافق  27 :مايو  2019م

حفل االفتتاح

 1:00بعد صـالة الظهـر

تالوة آيات من الذكر الحكيم

(تالوة الطالب :محمد صالح الدين رمال – الجزائر).

كلمة فضيلة الدكتور عبد اللطيف فايز دريان
(مفتي جمهورية لبنان).

كلمة فضيلة الدكتور شوقي عـالم

(مفتي جمهــورية مصــر العربية).

كلمة معالي الدكتور يوسف بـن أحمد العثيمين

(األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي).

كلمة معالي الشيخ العالمة عبدهللا بن بيه

(رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الـشرعي ،رئيس منتدى تعزيز السلم في الـمجتمعات الـمسلمة).

كلمة معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

(األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي).

كلمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ

(المفتي العام للمملكة العربية السعودية ،ورئيس المجلس األعلى لـلرابـطة).

كلمة فخامة الرئيس رمضان أحمدو فيتش قاديروف
(رئيس جمهورية الشيشان).

كلمــة راعي الحفــل خادم الحرمين الشــريفين

الملــك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود
يلقـــيها صـــاحـــب الســـمـــو المـــلـــكـــي األمـيـر خــــالـــد الفــيــصــل
مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين ،أميــر منطقــة مكــة المكرمــة.
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اليوم األول
االثنين  22رمضان  1440هـ  ،الموافق  27 :مايو  2019م

جلسـة كلمـات الوفـود

 6:00 - 4:00بعد العصر

المـتـحـدثـون :
• فضيلة الدكتور أحمد العبادي
(األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء – المملكة المغربية).

 5دقائق

• معالي الدكتور أحمد زبين عطية

 5دقائق

• معالي الدكتور بوعبد هللا محمد غالم هللا

 5دقائق

• فضيلة الشيخ جمال أحمد السيد المراكبي

 5دقائق

(وزير األوقاف بالجمهورية اليمنية).

(رئيس المجلس اإلسالمي األعلى – الجزائر).

(رئيس مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا – جمهورية مصر العربية).

• سعادة السيد رادك رستم عماد الدينوف
(مساعد رئيس جمهورية تتارستان للعالقات الخارجية – جمهورية تتارستان).

• معالي الدكتور سالم محمد المالك
(المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة/إيسيسكو – المملكة المغربية).

 5دقائق
 5دقائق

• فضيلة الشيخ سليمان أفندي رجبي

 5دقائق

• السيد عبد هللا بن محمد بن حسن فدعق

 5دقائق

(رئيس االتحاد اإلسالمي في مقدونيا).

(مؤسس ورئيس مكتب عبدهللا فدعق لالستشارات – المملكة العربية السعودية).
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جلسـة كلمـات الوفـود

 6:00 - 4:00بعد العصر

المـتـحـدثـون :
• معالي الدكتور علي راشد النعيمي
(رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة – اإلمارات العربية المتحدة).

• سماحة السيد علي محمد األمين
ً
سابقا ،وعضو مجلس حكماء المسلمين – الجمهورية اللبنانية).
(مفتي صور

 5دقائق
 5دقائق

• القاضي الشيخ غاندي يوسف مكارم

 5دقائق

• فضيلة الشيخ فريد الدين مسعود

 5دقائق

• معالي األستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر

 5دقائق

(قاضي طائفة الدروز – الجمهورية اللبنانية).

(مفتي عام جمهورية بنجالديش الشعبية).

(األمين العام لمركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع
األديـان والثقافات ،ورئيـس المجلس االستشـاري لألديان باألمم المتـحدة).

• معالي الدكتور محمد مختار جمعة

 5دقائق

• معالي الدكتور محمد هدايت نور وحـيد

 5دقائق

(وزير األوقاف – جمهورية مصر العربية).

(نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي – جمهورية إندونيسيا).

• معالي الدكتور نور الحق القادري
(وزير الشؤون الدينية – جمهورية باكستان اإلسالمية).

 5دقائق
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اليوم الثاني
الثالثاء  23رمضان  1440هـ  ،الموافق  28 :مايو  2019م

الجلسة األولى

 12:15 - 11:00قبل صالة الظهـر

موضوع المحور  :الوسطية واالعتدال  ...المعاني والدالالت

رئيس الجلسة :
سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد هللا السبيل

(رئيس مجلس األمناء بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني  -السعودية).

المـتـحـدثـون :

الموضــوع األول  :معالــم الوســطية ومقوماتهــا فــي اإلســام

األستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع

(األستاذ بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود  -السعودية).

األستاذ الدكتور حمود فهد القشعان

(عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت  -الكويت).

الدكتور محمد ولي هللا الندوي

(األستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان  -اإلمارات العربية المتحدة).

المـتـحـدثـون :

الموضــوع الثانــي  :الجهــل بمفاهيم الوســطية  ...اآلثار والتداعيات

الدكتور عثمان بن محمد الصديقي

(عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد األمنية بالرياض  -السعودية).

الدكتور أبكر والر مودو

(األمين العام لجامعة الملك فيصل  -تشاد).

الدكتور ناجي محمد عادل علوش

(رئيس المركز اللبناني الدولي للدراسات والبحوث  -لبنان).
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اليوم الثاني
الثالثاء  23رمضان  1440هـ  ،الموافق  28 :مايو  2019م

الجلسة الثانية

 2:15 - 1:00بعد صالة الظهـر

موضوع المحور  :المنهج النبوي  ...وسطية واعتدال

رئيس الجلسة :
معالي الدكتور أبو بكر عبد هللا دكوري

(مستشار الشؤون اإلسالمية لرئيس جمهورية بوركينافاسو).

المـتـحـدثـون :

الموضــوع األول  :القيــم األخالقيــة واإلنســانية فــي الهــدي النبــوي

الدكتور محمد مطر الكعبي

( رئيس الهيئة العامة للشؤون االسالمية واألوقاف – اإلمارات العربية المتحدة).

الدكتور سعيد أحمد األفندي

(عميــد كليــة الدراســات العليــا التربويــة  ،والمشــرف علــى كرســي األميــر نايــف للقيــم األخالقيــة
جامعة الملك عبد العزيز بجدة  -السعودية).

الشيخ محمد حنيف الجالندهري

(أمين عام منظمة وفاق المدارس العربية  -باكستان).

المـتـحـدثـون :

الموضــوع الثانــي  :التعامــل مــع المخالــف في ضــوء الســيرة النبوية

معالي الدكتور عبد الحكيم منيب

(وزير اإلرشاد والحج واألوقاف – جمهورية أفغانستان).

األستاذ الدكتور إبراهيم نورين

(األمين العام لمركز الرعاية والتحصين  -السودان).

الشيخ الدكتور الخليل النحوي

(رئيس مجلس اللسان العربي  -موريتانيا).
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اليوم الثاني
الثالثاء  23رمضان  1440هـ  ،الموافق  28 :مايو  2019م

الجلسة الثالثة

ً
3:45 - 2:30
عصـــرا

موضوع المحور  :الوسطية واالعتدال بين األصالة والمعاصرة

رئيس الجلسة :
معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد
(األمين العام لهيئة كبار العلماء  -السعودية).

المـتـحـدثـون :

الموضوع األول  :االعتدال والوسطية في التاريخ اإلسالمي والتراث الفقهي

الدكتور أحمد بن محمد الدبيان

(المدير العام للمركز الثقافي اإلسالمي في لندن  -بريطانيا).

فضيلة الدكتور يوسف جمعة سالمة

(خطيب المسجد األقصى المبارك  -فلسطين).

فضيلة الدكتور ذو الكفل محمد البكري
(مفتي والية كوااللمبور  -ماليزيا).

المـتـحـدثـون :

الموضوع الثاني  :الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر

الدكتور علي سامواه

(األستاذ بجامعة األمير سونكال بفطاني  -تايلند).

الدكتور عمر بن صالح بن عمر
(رئيس هيئة مشايخ تونس).

الدكتور نبيل رافع الحيدري

(الباحث بالمركز الدولي للتسامح  -بريطانيا).
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اليوم الثاني
الثالثاء  23رمضان  1440هـ  ،الموافق  28 :مايو  2019م

الجلسة الرابعة

 5:30 - 4:15بعد صالة العصر

موضوع المحور  :تعزيز الوسطية واالعتدال في المجتمعات المسلمة

رئيس الجلسة :
معالي الدكتور الحاج نور عرفان بن الحاج زينل

(مدير جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية  -بروناي دار السالم).

المـتـحـدثـون :

الموضوع األول  :االختالف وثقافة االعتدال

الدكتور محمد زيتون رسمين

(رئيس اتحاد علماء ودعاة جنوب شرق آسيا  -اندونسيا).

الدكتور علي عبد العظيم علي

( واعظ بمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف  -مصر).

المـتـحـدثـون :

الموضــوع الثانــي  :تجــارب وبرامــج عمليــة لتعزيــز الوســطية بيــن الشــباب

الدكتور عبد هللا أحمد الجباري

(أستاذ التربية اإلسالمية بأكاديمية الرباط  -المغرب).

الدكتور سعيد محمد بابا سيال
(أمين عام رابطة علماء أفريقيا  -مالي).
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اليوم الثالث
األربعاء  24رمضان  1440هـ  ،الموافق  29 :مايو  2019م

الجلسـة الخامسة

ً
صباحا
12:15 - 11:00

موضوع المحور  :الوسطية واالعتدال ورسالة التواصل الحضاري

رئيس الجلسة :
فضيلة الدكتور عباس شومان

(أمين عام هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف  -مصر).

المـتـحـدثـون :

الموضوع األول  :التعدد الديني والتواصل الثقافي

الدكتور محمد أحمد لوح

(عميد الكلية األفريقية للدراسات اإلسالمية بداكار  -السنغال).

الدكتور عيسى بن محمد ميشانو

(األستاذ بجامعة عثمان فودي  -نيجيريا).

الشيخ محمد حاج ماجد

(رئيس مجلس حوار األديان والسالم  -أمريكا).

المـتـحـدثـون :

الموضوع الثاني  :القيم المشتركة في العالقات الدولية المعاصرة

الدكتور نور الدين حمنة بو لحية

(أستاذ الفكر اإلسالمي بجامعة باتنة  -الجزائر).

الدكتور أحمد فاضل يوسف

(األستاذ بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية  -بروناي دار السالم).
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اليوم الثالث
األربعاء  24رمضان  1440هـ  ،الموافق  29 :مايو  2019م

الجلسة الختامية
و
إعالن (وثيقة مكة المكرمة)

ظهـــــرا
2:30 - 1:00
ً

قراءة البيان الختامي.
إعالن وثيقة مكة المكرمة.
كلمة صاحب الفضيلة الشيخ صالح مجييف
(المفتي العام لجمهورية الشيشان).

كلمة معالي الدكتور يوسف محمد بلمهدي

(وزيـر الشـــؤون الدينية واألوقـاف  -الجزائر).

كلمة معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

(األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي).
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اليوم الرابع
الخميس  25رمضان  1440هـ  ،الموافق  30 :مايو  2019م

الجلسة األولى قاعة ( أ )

 12:30 - 11:00قبل صالة الظهـر

الموضوع  :تطوير خدمة السيرة النبوية  ...الوسائل واآلليات

رئيس الجلسة :
فضيلة األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمري

ً
سابقا).
(عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المـتـحـدثـون :

الموضوع األول  :خدمة السيرة النبوية  ...الجهود الفردية والمؤسسية

الدكتور مصطفى خضر دونمز

(مدير جامعة بروكسل األوربية  -بلجيكا).

األستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر

(عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -السعودية).

الدكتور صالح بن أحمد الضويحي

(مؤسسة وقف السيرة لخدمة السيرة النبوية  -السعودية).

المـتـحـدثـون :

الموضوع الثاني  :أفكار إبداعية في عرض السيرة النبوية

الدكتور محمد البشاري

(األمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة  -اإلمارات).

األستاذ الدكتور أحمد بن عبد هللا الباتلي

(أستاذ الحديث وعلومه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -السعودية).

الشيخ بالل إسماعيل

(منسق معهد الكوثر وجمعية العلماء  -جنوب إفريقيا).
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اليوم الرابع
الخميس  25رمضان  1440هـ  ،الموافق  30 :مايو  2019م

الجلسة الثانية قاعـة (ب)

 12:30 - 11:00قبل صالة الظهـر

الموضوع  :النظرة المستقبلية للهيئة العالمية للكتاب والسنة

رئيس الجلسة :
فضيلة األستاذ الدكتور زيد علي الغيلي

(مشرف الهيئة العالمية للكتاب والسنة في إندونيسيا).

المـتـحـدث :

الموضوع األول  :الهيئة العالمية للكتاب والسنة بين الواقع والمأمول

الدكتور محمد عبد الرحمن الخطيب

(مدير إدارة الشؤون التعليمية بالهيئة العالمية للكتاب والسنة).

المـتـحـدث :

الموضوع الثاني  :التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية

الشيخ عثمان علي كابور
(مدير معهد ابن الجزري رحمه هللا ،ومدير العالقات الخارجية في المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في تنزانيا).

المـتـحـدث :

الموضوع الثالث  :اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة وبرامجه المستقبلية

الشيخ زيان بن عثمان مهاجري

(رئيس الهيئة األوربية للمراكز اإلسالمية  -سويسرا).

المـتـحـدث :

الموضوع الرابع  :التعريف بـ « إدارة هدي النبي ﷺ » وبرامجها المستقبلية

الدكتور محمد عبد الرحيم العربي

(مدير إدارة بحوث التعريف بهدي النبي ﷺ بالهيئة العالمية للكتاب والسنة).
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اليوم الرابع
الخميس  25رمضان  1440هـ  ،الموافق  30 :مايو  2019م

الجلسة الثالثة قاعة ( أ )

 3:00 - 1:15بعد صالة الظهـر

الموضوع  :إقـراء القرآن الكريم  ...القواعـد والضوابـط

رئيس الجلسة :
فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد

(رئيس اللجنة العلمية بالهيئة العالمية للكتاب والسنة  -السعودية).

المـتـحـدثـون :

الموضوع األول  :ضوابط اإلقراء عبر وسائل التقنية الحديثة

الدكتور حازم سعيد حيدر السعيد
(مديــر مركــز البحــوث الرقميــة لخدمــة القــرآن بمجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف  -فلســطين).

الدكتور حافظ عثمان شاهين

(مسؤول المسابقات القرآنية في رئاسة الشؤون الدينية التركية  -تركيا).

الدكتور محمد عصام مفلح القضاة

(األستاذ بقسم القراءات في جامعة أم القرى  -األردن).

المـتـحـدثـون :

الموضوع الثاني  :ضوابط منح اإلجازة القرآنية

الشيخ عبدالرافع رضوان الشرقاوي

(عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية  -مصر).

أ .د .عادل بن إبراهيم رفاعي

(األستاذ بكلية القرآن بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  -السعودية).

د  .محمد أحمد بوركاب

(األستاذ بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  -الجزائر).

 ..يــتــبـع
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المـتـحـدثـون :

الموضوع الثالث  :آلية عمل لجان التصديق على اإلجازات القرآنية بالمجلس

د  .أحمد ميان التهانوي بن المفتي جميل

(مدير جامعة دار العلوم اإلسالمية الهور  -باكستان).

الشيخ محمد الحسن بوصو

(مدير معهد أبي موسى األشعري لتأهيل الحفاظ بدكار  -السنغال).

د .محمد يحيى محمد جمعان

(عضو مشيخة اإلقراء بالجمهورية اليمنية  -اليمن).
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اليوم الرابع
الخميس  25رمضان  1440هـ  ،الموافق  30 :مايو  2019م

الجلسة الرابعة قاعة (ب)

 3:00 - 1:15بعد صالة الظهـر

الموضوع  :التنمية المستدامة واإلعالم في خدمة العمل القرآني

رئيس الجلسة :
سعادة الدكتور سمير قاسم فخرو

(مستشار منظمة اليونسكو لتقنية المعلومات والتعليم  -مملكة البحرين).

المـتـحـدث :

الموضوع األول  :التنمية المستدامة في المؤسسات والمعاهد القرآنية

الدكتور أحمد سالم با همــام

(مستشار التنمية المستدامة بالهيئة العالمية للكتاب والسنة  -السعودية).

المـتـحـدث :

الموضوع الثاني  :الوقف ودوره في تطبيق التنمية المستدامة

الدكتور النعيم محمد حمزة

(مدير معهد اإلمام الشاطبي  -السودان).

المـتـحـدث :

الموضوع الثالث  :اإلعالم ودوره في إبراز العمل القرآني

الدكتور عبد العزيز محمد قاسم

(المستشار اإلعالمي بالهيئة العالمية للكتاب والسنة  -السعودية).

المـتـحـدث :
األستاذ فيصل محمد شناوي

الموضوع الرابع  :ضوابط وتوجيهات في الجانب اإلعالمي

(مخرج تلفزيوني  -قناة أهل القرآن الفضائية  -مصر).
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اليوم الرابع
الخميس  25رمضان  1440هـ  ،الموافق  30 :مايو  2019م

وقت الجلسـة

5:15 -4:00

ً
عصـرا

اجتماع خاص بالمجلس العالمي لشيوخ اإلقراء
رئيس الجلسة :

معالي الشيخ الدكتور  :محمد بن عبد الكريم العيسى
(األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي ورئيس المجلس العالمي لشيوخ اإلقراء)
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المشاركون :
• د .محمد عصام مفلح القضاة  -األردن
• الشيخ مداوي معارف بن شمس المعارف  -إندونيسيا
• أحمد ميان التهانوي بن المفتي جميل  -باكستان
• الشيخ وليد حسن جناحي  -البحرين
• د .حافظ عثمان شاهين  -تركيا
• د .محمد أحمد بوركاب  -الجزائر
• أ.د .عادل بن إبراهيم رفاعي  -السعودية
• الشيخ محمد الحسن بوصو  -السنغال
• د .أيمن رشدي سويد  -سوريا
• الشيخ سعيد محمد بحديفي  -فرنسا
• د .حازم سعيد حيدر السعيد  -فلسطين
• الشيخ عبد العزيز بن فاضل العنزي  -الكويت
• الشيخ محمود بن أحمد العكاوي  -لبنان
• الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي  -مصر
• الشيخ أبو الحسن األعظمي  -الهند
• د .محمد يحيى محمد جمعان  -اليمن
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اليوم الرابع
الخميس  25رمضان  1440هـ  ،الموافق  30 :مايو  2019م

الجلسة الخامسة قاعة (ب)

ً
عصـــــــرا
5:15 -4:00

الموضوع  :الجــودة في المؤسسات والمعاهد القرآنية

رئيس الجلسة :
الدكتور نشوان عبده خالد
(رئيس مؤسسة إتقان  -ماليزيا)

المـتـحـدث :

الموضوع األول  :الجودة الشاملة  ....المفهوم والمبادئ

الدكتور هاني حسن فتياني

(عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس السعودي للجودة – السعودية)

المـتـحـدث :

الموضوع الثاني  :الخطة االستراتيجية وتمكين الجودة والتميز المؤسسي

المستشار المهندس عبدهللا عبدالقادر تركستاني
(استشاري الجودة والتميز المؤسسي  -السعودية)

المـتـحـدث :
األستاذ موسى موسى السعيد

الموضوع الثالث  :مواصفات المعهد القرآني المتميز

(مدير معهد عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه  -قيرغيزيا)
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مواقيت الصالة
في مكة المكرمة
فترة انعقاد المؤتمر
اليوم والتاريخ

األحد

1440/9/21هـ

االثنين

1440/22هـ

الثالثاء

1440/9/23هـ

األربعاء

1440/9/24هـ

الخميس

1440/9/25هـ

الجمعة

1431/9/26هـ

السبت

1431/9/27هـ

األحد

1440/9/28هـ

الفجر

إشراق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

4:13

5:39

12 : 18

3 : 33

6:57

8:57

4:13

5:38

12 : 18

3 : 33

6:57

8:57

4:13

5:38

12 : 18

3 : 33

6:58

8:58

4:12

5:38

12 : 19

3 : 33

6:58

8:58

4:12

5:38

12 : 19

3 : 34

6:59

8:59

4:12

5:38

12 : 19

3 : 35

6:59

8:59

4:12

5:38

12 : 19

3 : 35

7:00

9:00

4:11

5:37

12 : 19

3 : 36

7:00

9:00

