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 10:00 - 10:45 ص

 10:45 - 11:00 ص

كلمة سعادة األستاذ الدكتور أحمد بشناق
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، عميد كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الوصل

كلمة سعادة األستاذ الدكتور عواد الخلف
 رئيس المؤتمر ، مدير الجامعة القاسمية

كلمة معالي الشيخ عبد الله بن بّيه 
رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي، ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة 

كلمة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
وزيــــر العـــدل

كلمة فضيلة األستاذ الدكتور نظير محمد عياد
 أمين عام مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر الشريف

التكريــــــــــم

الــقــرآن الـكــريــــم



الجلسة العلمية األولى
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عنوان  اجللسة         تأصيل عالقة العلوم الشرعية بالواقع

التوقيت                   11:00ص-12:30 م

رئيس اجللسة     أ.د/ خليفة بوجادي- نائب مدير جامعة الوصل للشؤون األكادميية

مقرر اجللسة     د. خالد البشير - رئيس قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

األوراق المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

الباحث / ـــــــة                            عنوان الورقة العلمّية                املؤسسة العلمية-الدولة  

الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الورقة اخلامسة

أ. د. عبد الستار إبراهيم الهيتي

أ. د. نور الدين عباسي 
و أ. نور الدين حباك

أ. بهاء الدين عادل عرفات دنديس

أ. يحيى زكريا توفيق سعيد

د. روان فوزان احلديد

فقه الواقع وأثره يف املستجدات املعاصرة : 
التأصيل والضوابط

دور األوقاف الرقمية يف خدمة العلوم الشرعية 
دراسة تأصيلية ومقترحات تقنية

مواءمة علم القراءات ملستجدات الواقع 
عبر العصور

مواكبة علوم القراءات للواقع عبر العصور 
بني األصالة والتجديد

أثر منهجية التفسير املقارن يف تعزيز التفكير 
لدى الطالب اجلامعي

جامعة البحرين- البحرين

جامعة اجلزائر 1- اجلزائر

دائرة الشؤون اإلسالمية - اإلمارات

مجمع القرآن الكرمي - اإلمارات

اجلامعة القاسمّية- اإلمارات

استراحة الصالة والغداء 
12:30م-1:30 م



الباحث / ـــــــة                            عنوان الورقة العلمّية                املؤسسة العلمية-الدولة  
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عنوان  اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة
مقرر اجللسة

عنوان  اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة
مقرر اجللسة

وسائل البحث عن االستدالالت الشرعية على مستجدات الواقع املعاصر
1:30م-3:00م

أ. د/ أحمد احلداد -كبير املفتني ومدير إدارة اإلفتاء يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري يف دبي.
د. عبد الرؤوف محمود، جامعة الوصل، دبي

الجلسة العلمية الثانية

األوراق المـقــدمـــــــــــة

الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الورقة اخلامسة

أ. د. فهد مهنا سالم األحمدي

أ. د. محمد محمود أبوليل
و د. بوقاف جمال الدين

د. مبروك بهي الدين رمضان الدعدر

د. حنان شبانة إبراهيم عبد الوهاب

د. علي عبده محمد عصيمي حكمي

معوقات التقاضي عن بعد يف الظروف الطارئة - 
جائحة كورونا أمنوذجا

ضوابط مشروعية عمليات التجميل ومقاصدها 
املصلحية

الضوابط العلمية لفقه االستدالل على املستجدات 
املعاصرة

أثر تغير الفتوى بتغير األحوال - جائحة كورونا 
منوذجًا

االستدالل بالذرائع يف الصناعات املعاصرة
اجللسة العلمية الثالثة

اجلامعة اإلسالمية - السعودية

اجلامعة األردنية - األردن

جامعة امللك سعود - السعودية

باحثة شرعية - مصر

جامعة جنران - السعودية

الجلسة العلمية الثالثة
املستجدات االقتصادية املعاصرة وأثرها يف األحكام الشرعية

3:00م -4:30 م

أ. د/ عبد احلكيم الشرقاوي- عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية
د. شريف عبد العليم- جامعة الوصل بدبي 
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الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الورقة اخلامسة

عنوان  اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة
مقرر اجللسة

األوراق المـقــدمـــــــــــة

األوراق المـقــدمـــــــــــة

الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الباحث / ـــــــة                         عنوان الورقة العلمّية                املؤسسة العلمية-الدولة  

الباحث / ـــــــة                         عنوان الورقة العلمّية                املؤسسة العلمية-الدولة  

أ. د. احلاج محمد احلاج الدوش

أ. د.سيد حسن عبد اهللا حسن
و د. ليلى أحمد سالم املشجري

أ. عبدالرحمن عالء الدين الشيمي

د. وليد أحمد صالح أحمد

أثر الغرر واجلهالة يف حكم التعامل بالعملة 
الرقمية (دارسة فقهية)

املستجدات املالية واالقتصادية املعاصرة ودور 
االجتهاد الفقهي يف تأصيلها (مناذج مختارة)

أثر معيار بازل ٣ يف إصدار صكوك املضاربة 
باملصارف اإلسالمية بدولة اإلمارات

ا�اطرة يف النقود اإللكترونية وأثرها 
يف األحكام الشرعية

جامعة اإلمارات - اإلمارات

جامعة األزهر الشريف - مصر

جامعة الشارقة - اإلمارات

جامعة الوصل - اإلمارات

انـتــهـاء أعــمــال اليــوم األول ــ األربعاء 8-6-2022م

بـــدء أعــمــال اليــوم الثـانــي ــ الخـمـيـس 9-6-2022م 

الجـلـسـة الـعـلميــة الـرابــعــة
املستجدات الثقافية والفكرية املعاصرة وأثرها يف العلوم الشرعية

9:30ص-11:00ص

أ. د/ عبد الكرمي عثمان- ق.أ.عميد كلية القرآن الكرمي  باجلامعة القاسمية
د. محمد  أحمد إبراهيم -  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

د.طالب بن أحمد بن سالم الهمامي

د. محمد آيت عمران

د. محمود مسعود شيبه نصار

د. مرام منصور حمزة زاهد

د. عالية أحمد ضيف اهللا 
و أ. د. ماهر ذيب أبوشاويش

توحيد مصدر التلقي وأثره يف مواجهة العوملة 
الثقافية املعاصرة

املشافهة يف تلقي القرآن الكرمي ومستجدات 
ظ  تكنولوجيا املعلومات - تكامل منشود، وحتفُّ

مرصود

أثر املستجدات الثقافية والفكرية املعاصرة على 
علم العقيدة واألخالق

جتليات العوملة الثقافية وأثرها يف العقيدة 
واألخالق

تكامل تكنولوجيا التعليم يف الفصول الدراسية 
ملقررات الفقه يف جامعة املوصل

جامعة جنران - السعودية

اجلامعة القاسمّية- اإلمارات

جامعة الطائف- السعودية

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية- السعودية

جامعة الوصل-اإلمارات
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الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الورقة اخلامسة

استراحة الصالة والغداء 
12:30م-1:30 م

عنوان  اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة
مقرر اجللسة

عنوان  اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة
مقرر اجللسة

األوراق المـقــدمـــــــــــة
الباحث / ـــــــة                         عنوان الورقة العلمّية                املؤسسة العلمية-الدولة  

الجـلـسـة الـعـلميــة الـخــامســة

الجـلـسـة الـعـلميــة الـســادســة

مستجدات الذكاء االصطناعي يف ضوء أحكام الشريعة
11:00ص-12:30 م

أ. د/ إبراهيم ربابعة- عميد الدراسات العليا، جامعة الوصل
د. أحمد احلسيني كلية الشريعة  والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

د. زايد نواف عواد الدويري 
و د. مها خليل يوسف شحادة

د.حمده خلفان سيف باجلافله 
املـنــصــــوري

أ. زكريا حافظ محمد

أ.د.ياسر محمد عبد الرحمن 
طرشاني

أ.د.عبد القادر  ناصر اخلطيب 
و د. محمد تونسي

تطبيقات الذكاء االصطناعي  يف العلوم الشرعية

الذكاء الصناعي وأثره يف العلوم الشرعية: 
اجلينوم البشري منوذجًا

الذكاء االصطناعي وتوظيفه يف خدمة الفقه 
اإلسالمي

دور الذكاء االصطناعي يف تطوير العلوم الشرعية 
يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية

أثر الذكاء االصطناعي يف االرتقاء بالوصية 
وترسيخ دورها يف التنمية احلضارية

رابطة علماء األردن - 
جامعة الشرق األوسط - األردن

جامعة زايد للعلوم اإلنسانية - 
اإلمــــــارات

جمعية دار البر - اإلمارات

جامعة املدينة العاملية - ماليزيا

جامعة األمير سلطان - السعودية

آثار التقنيات احلديثة يف العلوم الشرعّية
1:30م-3:00م

أ.د/ عبد احلليم منصور-  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية
د. عماد حمدي-  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية - جامعة الوصل
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عنوان  اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة
مقرر اجللسة

الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الورقة اخلامسة

الورقة األولى

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

األوراق المـقــدمـــــــــــة
        الباحث / ـــــــة                                  عنوان الورقة العلمّية              املؤسسة العلمية-الدولة

األوراق المـقــدمـــــــــــة
        الباحث / ـــــــة                                  عنوان الورقة العلمّية              املؤسسة العلمية-الدولة

الجـلـسـة الـعـلميــة الـســادســة

أ. د. عبد القادر بن عزوز

د. عبداهللا علي عبدالرحمن 
أبوالسعود

د. عبداهللا املذكوري

د. حسني خيري طه حسن

أ. رمي عطية محمود احلاطي

أ.د. إبراهيم بن حماد الريس

أ.د. عبد احلليم محمد منصور 
علي

أ.د.سعاد محمد عبد اجلواد 
بلتاجي

أ.صالح حزام القحيف

مخاطر التقنيات احلديثة على الفرد وا�تمع
3:00م-4:30 م

أ. د/ قطب الريسوني- كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة
د. أحمد محمد الزبير ، كلية الشريعة  والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

أثر تكنولوجيا املعلومات يف العلوم الشرعية

التقنيات احلديثة وأثرها يف خدمة القرآن الكرمي

أثر  التقنيات احلديثة  يف العلوم الشرعية، علم 
املواريث أمنوذجا

فقه الواقع وأثره يف أحكام املستجدات املالية املعاصرة 
- مستجدات الزكاة أمنوذًجا

اآلثار السلبية ملواقع التواصل االجتماعي على تنشئة 
الطفل املسلم وسبل مواجهتها يف ضوء الشريعة 

اإلسالمية

جامعة اجلزائر - بن يوسف بن خدة 
- اجلزائر

معهد تدريب املعلمني - اإلمارات

اجلامعة القاسمّية - اإلمارات

جامعة األزهر الشريف - مصر

باحثة  - اإلمارات

مخاطر التقنية احلديثة على العلم الشرعي

التنمر اإللكتروني يف ميزان الفقه اإلسالمي

اجلناية بواسطة أنظمة الذكاء االصطناعي 
وآثارها الشرعية السيارة ذاتية القيادة 

أمنوذًجا دراسة فقهية مقارنة

األحكام املتعلقة باالبتزاز اإللكتروني دراسة 
فقهية مقارنة بالقانون اإلماراتي

جامعة امللك سعود - السعودية

اجلامعة القاسمّية - اإلمارات

جامعة األزهر الشريف - مصر

جامعة الوصل - اإلمارات
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- ُيمنح كل متحدث 10 دقائق لتقديم ملخص لورقته العلمية.
- ال يجوز للمناقش أن يسأل أكثر من سؤال واحد مدته دقيقة واحدة.

- تجري اإلجابة عن األسئلة واالستفسارات مجتمعة بثالث دقائق لكل متحدث.

- اليوم األول (8-6-2022م األربعاء): ورشة عمل بعنوان 
 Monetary Issues in Islamic Economics: Re-examining Monetary and Financial“)  

Stability in a Modern Economy”)  ُيقدمها د. آدم بن عبد الله – رئيس قسم االقتصاد 
واإلدارة بالجامعة القاسمية في قاعة رقم 4 /مسرح الجامعة في تمام الساعة 2 مساًء، وعبر 

الزووم.
- اليوم الثاني (9-6-2022م الخميس): ورشة عمل بعنوان) الحقائق العلمية وأثرها في بيان 

األحكام الشرعية (ًيقدمها أ.د. إياد إبراهيم، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الوصل، 
في قاعة 4 /مسرح الجامعة من الساعة 2 مساًء، وعبر الزووم.

- جولة تعريفية في ركن اإلصدارات للجامعة القاسمية وجامعة الوصل.

اجللسة
التوقيت

رئيس اجللسة

الجـــلـســـة الــخـــتـــــــــــاميـــة
اجللسة اخلتامية، البيان اخلتامي

5:00م-5:30 م

أ. د.  فتحي احلويف، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باجلامعة القاسمية
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الــرعــاة والــشــركـــاء :


