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جدول الندوة

اليوم األول: األربعاء 2023/3/8م

الجلسة االفتتاحية )11:30 - 12:30( صباًحا

)بتوقيت دولة اإلمارات العربية المتحدة(

السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  .1

تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم.  .2

كلمة السيد جمعة الماجد.  .3

كلمة أ. د. أسامة السيد األزهري   .4

المستشار الديني لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية.   

أ. د. عبد الحميد عشاق   .5

المدير المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، مؤسسة دار الحديث   

الحسنية، المغرب.

قصيدة شعرية للشاعرة: شيخة المطيري، مركز جمعة الماجد، اإلمارات.  .6
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الجلسة العلمية األولى )1:00 - 3:00( مساًء

رئيس الجلسة: د. إبراهيم ربابعة - جامعة الوصل

)1:20 - 1:05(
الضوابط الفكرية إلنسانية اإلنسان - دراسة في ضوء السنة النبوية

د. عصام الدين أحمد محمد بابكر )السودان(

)1:40 - 1:25(
الضمانات األساسية لتحقيق حقوق اإلنسان - دراسة في منظور 

الحديث النبوي – د. عمر بو راس )المغرب(

)2:00 - 1:45(
الحرية اإلنسانية ودور السنة النبوية في السمو بها

د. عوض إبراهيم منصور بابكر )السودان(

)2:20 - 2:05(
دور البناء االجتماعي وفلسفة التّاريخ في إبراز إنسانيّة اإلنسان من 

خالل السنّة النّبويّة – د. فراس بن ساسي )تونس(

تعقيبات وردود )2:25 - 3:00(

استراحة )20 دقيقة(

الجلسة العلمية الثانية )3:20 - 5:20( مساًء

رئيس الجلسة: أ. د. عبد المحسن التخيفي - جامعة الملك سعود - )السعودية(

)3:40 - 3:25(
إنسانية اإلنسان في السنة النبوية - التعامل مع الغير نموذًجا

د. هدى حسن صديق عبد السالم )مصر(

)4:00 - 3:45(
مجاالت إنسانية المرأة في السنة النبوية

أ. د. هند بنت مصطفى بن محمد الطيب شريفي )السعودية(

)4:20 - 4:05(
منظومة القيم مدخل أساسي لبناء إنسانية اإلنسان في السنة النبوية

د. خديجة بوسبع )المغرب(

)4:40 - 4:25(
تغيير الخلقة اإلنسانية .. التحديات والحلول - دراسة في السنة النبوية 

د. سهام عومارة )الجزائر(

)تعقيبات ومداخالت( )4:45 - 5:20(
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اليوم الثاني الخميس 2023/3/9م
الجلسة العلمية األولى )10:00 - 12:00( مساًء

رئيس الجلسة: أ. د. ياسر الشمالي )األردن(

)10:20 - 10:05(
إنسانية اإلنسان في ضوء السنة النبوية وتطبيقاتها في مجال العالقات 

الدولية: النزاعات المسلحة نموذًجا
أ. د. سيد حسن عبد هللا حسن عبد هللا )مصر(

)10:40 - 10:25(
القيم اإلنسانية في التعامل مع المعسر وأثرها في بناء مجتمع متكافل 

د. محمد ضاحي عبد الرؤف حافظ )مصر(

)11:00 - 10:45(
إنسانية اليتيم في السنة النبوية .. دالالت إعجازية

د. محمود ضاحي عبد الرؤوف )مصر(

)11:20 - 11:05(
إنسانية محمد )( ومهاراته في التواصل مع األطفال )نماذج مختارة(

أ. د. بولمعالي النذير )الجزائر(

)تعقيبات ومداخالت( )11:25 - 12:00(

استراحة )20 دقيقة(

الجلسة العلمية الثانية )12:20 - 2:20( مساًء
رئيس الجلسة: أ. د. مارية الهطالي - جامعة محمد بن زايد - )اإلمارات( 

)12:40 - 12:25(
أثر التسول في إهدار كرامة اإلنسان ودور السنة النبوية في مواجهته

د. عماد حمدي - جامعة الوصل )اإلمارات(

)1:00 - 12:45(
واء وحماية إنسانية اإلنسان نماذج من المنهج النبوي في بناء السَّ

د. كلثم عمر الماجد المهيري )اإلمارات(

)1:20 - 1:05(
مبدأ اإلنسانية في السنة النبوية وأثره في حسن تنشئة الولدان ورعاية الضعفاء 

والرفق بالحيوان – د. حمده خلفان بالجافلة المنصوري )اإلمارات(

)1:40 - 01:25(
إنسانية اإلنسان في السنة النبوية .. القيم والروابط األسرية نموذًجا

د. ليلى احمد سالم المشجري )اإلمارات(

تعقيبات وردود)1:45 - 2:20(

استراحة )20 دقيقة(
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الجلسة العلمية الثالثة )2:40 - 4:10( مساًء

رئيس الجلسة أ. د. إياد إبراهيم - جامعة الوصل 

)3:00 - 2:45(
المنهج النبوي في تعزيز إنسانية اإلنسان للتعامل مع 

غير المقاتلين في الحروب -  د. أنس سليمان المصري )األردن(

)3:20 - 3:05(
تفعيل القيم اإلنسانية من منظور السنة النبوية بين 

تنوع المقاربات ودعم المرجعيات - د. رقية بوسنان )الجزائر(

)3:40 - 3:25(
مبدأ إنسانية اإلنسان من خالل األدب المفرد لإلمام البخاري – 

موازنة تحليلية بين المعالجة النبوية والمقاربات الفلسفية الحديثة
د. أحمد مجيد علي ذيب )الجزائر(

تعقيبات وردود)3:45 - 4:10(

استراحة )20 دقيقة(
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الجلسة الختامية )4:30 - 5:30( مساًء

كلمة نائب مدير جامعة الوصل  لشؤون البحث العلمي : أ. د. خالد توكال   .1

كلمة المركز : أ. د. أبوبكر كافي  .2

كلمة المشاركين : د. عماد حمدي  .3

توصيات الندوة : د. محمد عبد الخالق  .4




