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برنامج الندوة

اليوم األول: الثالثاء 2019/3/12 م
)9.30 - 10.30( تسجيل الحضور

)10.30 - 11:00( حفل االفتتاح والتكريم

النشيد الوطني.  

تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم.   

كلمة السيد جمعة الماجد/رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات اإلسالمية والعربية.   

قصيدة د. عارف الشيخ.   

تكريم الرعاة والباحثين.  

التصوير.   

الجلسة االفتتاحية 
)1:00 - 11:00(

“حماية الوطن: رؤية استراتيجية، دولة اإلمارات العربية المتحدة أنموذجاً”. موضوع الجلسة: 

كلمة معالي د. زكي أنور نسيبة وزير الدولة.    )11:40 - 11:05(

بعنوان: “البعد االستراتيجي لالتحاد والتعليم في حماية الوطن”.   

كلمة سعادة د. حمد بن الشيخ أحمد الشيباني/المدير العام لدائرة الشؤون    )12:30 - 11:50(
اإلسالمية والعمل الخيري، بعنوان: “الخطاب الديني وأثره االستراتيجي في 

حماية الوطن، دولة اإلمارات العربية المتحدة أنموذجا”.

اإلعالمي د. سيف درويش يدير الجلسة:   

تعقيبات ومداخالت.   )1:00 - 12.30(

استراحة + غداء.    )2:00 - 1:00(
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الجلسة األولى )04:30 - 6:30( 
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ المفاهيم والمقتضيات والمقاصد.

رئيس الجلسة: د. أحمد السانوني/مدير برنامج إعداد العلماء اإلماراتيين )مركز الموطأ-أبوظبي(.

الحماية  مقتضيات  إلى  االنتماء  جدلية  من  العولمة،  عصر  في  “الوطن    )04:50 - 04:35(
والعمران، قراءة في ضوء الحديث النبوي”. أ. د. إبراهيم أحمد محمد الكاروري 

)السودان(.

“مقتضيات المواطنة في بالد المهجر؛ نحو مقاربة تأسيسية لمداخل حماية    )05:10 - 04:55(
الوطن من خالل السنة النبوية”. أ. د. محمد عـال )المغرب(.

الوطن: قراءة  ، وأثرها في حماية  المنظور اإلسالميِّ المواطنة من  “مضامين    )05:30 - 05:15(
تحليليَّة في وثيقة المدينة المنوَّرة”. أ. شيخ أحمد جينغ )السنغال(. 

“الوطن والوطنيُة في السنّة النبوية: حتمية االنتساب ومقصدية الحماية دالالت    )05:50 - 05:35(
استقرائية في نصوص السنة وفقهها”. د. عبدهللا عبد المؤمن )المغرب(.

تعقيبات ومداخالت.   )06:30 - 05:55(

استراحة + صالة المغرب.   )07:15 - 06:30(

الجلسة الثانية )07:15 - 09:00( 
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ األسس والمقومات.

رئيس الجلسة: أ. د. زياد الفهداوي/عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية/دبي. 

“أُُسُس ِحمايَِة الَوَطِن، وُمَقوِّماتُها في السنِّة النّبويِة”.    )07:30 - 07:15(
د. أيمن جبرين عطاهللا جويلس )فلسطين(.   

“حماية الوطن في السنَّة النَّبوية ومقوماته السلوكية واالجتماعية واالستراتيجية”.    )07:50 - 07:35(
د. بيدر محمد محمد حسن )اليمن(.

النبوية”.  السنة  في  دراسة  تفعيلها  ووسائل  الوطن  حماية  “مقومات    )08:10 - 07:55(
د. عطا هللا مدب حمادي الزوبعي )العراق(.

“مقومات حماية الوطن في خطبة حجة الوداع”. د. بُوُعبَيَد االزدهار )المغرب(.   )8:30 - 8:15(

تعقيبات ومداخالت.   )09:00 - 08:30(
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اليوم الثاني: األربعاء 2019/3/13 م
الجلسة األولى )8.30 - 10:15(

عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ القيُم والمبادئ.

رئيس الجلسة: د. أحمد الحداد/كبير مفتين إدارة اإلفتاء بدائرة الشؤون اإلسالمية - دبي.

من  الوطن  حماية  وترقية  المواطنة  قيم  إرساء  في  وأثره  الديني  “التعايش    )8:45 - 8:30(
خالل نصوص السنة النبوية”. أ. د. نصر سلمان )الجزائر(.

والُمنَطلَقات”.  الَمباِدُئ  يَّة  النَّبَِو نَِّة  السُّ في  الَوطن  “حمايُة    )9:05 - 8:50(
د. كريمة محمد سوداني )الجزائر(.   

“تعزيز االنتماء وأثره في حماية الوطن من خالل الهدي النبوي”.    )9:25 - 9:10(
د. شفيق عبد القادر المة )المغرب(.    

السنة  ضوء  في  تأصيلية  دراسة  الوطن  حماية  في  وأثره  الفكري  “االعتدال    )9:45 - 9:30(
النبوية”. د. سعيد بن أحمد بوعصاب )المغرب(

تعقيبات ومداخالت.   )10:15 - 9:45(

)11:15-10:30( معالي الفريق ضاحي خلفان تميم/نائب رئيس الشرطة  كلمة اليوم الثاني:  
واألمن العام في دبي، بعنوان: “نظرية األمن الشمولي وأثره في حماية الوطن، 

دولة اإلمارات العربية المتحدة أنموذجا”. 

تعقيبات ومداخالت.   )11:30 - 11:15(

استراحة.   )12:00 - 11:30(

الجلسة الثانية )12:00 - 2:00(
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ األمن الداخلي وسبل تعزيزه.

رئيس الجلسة: د. بديعة خليل الهاشمي/عضو هيئة التدريس - جامعة الشارقة.

الوطنّي وحمايِته، دراسٌة في ضوء  “قيمة المسؤوليّة وأثُرها في تعزيز األمن    )12:15 - 12:00(
الهْدي النّبوّي”. د. ماريه بسام عبابنه )األردن(.

“الهجرة في السنة النبوية، الحدث األبرز في تعزيز مقّومات حماية األوطان”.    )12:35 - 12:20(
أ. لطيفة محمد علي الفارسي )اإلمارات(.   



45

“طاعة والة األمر في السنة النبوية وأثرها في الحماية الوطنية”.    )12:55 - 12:40(
د. مريم راشد التميمي )السعودية(.    

“أثر طاعة ولّي األمر)ضوابطها، أسسها، مقوماتها( في حماية الوطن، دراسة    )1:15 - 1:00(
تحليلية في السنة النبوية”. أ. د. سلوى محمد المحمادي )السعودية(.

تعقيبات ومداخالت.    )2 - 1:20(

الجلسة الثالثة )4:30 - 6:30( 
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ االستشراف والتخطيط.

رئيس الجلسة: أ. د. أحمد رحماني/عميد الدراسات العليا-كلية الدراسات اإلسالمية والعربية - دبي.

النبوية”.  السنة  في  استراتيجية  وأبعاد  مستقبلية  رؤى  الوطن؛  “حماية    )04:50 - 04:35(
د. إبراهيم البرزنجي )العراق(.

المركَّبة  التنمية  المنتمي والحامي للوطن؟ مسالُك  المواطن  “كيف يُصنَُع    )05:10 - 04:55(
نَّة النبويَّة”. د. ناصر يوسف )الجزائر(.  وُذلُُل السُّ

“استشراف المستقبل لعمارة األوطان، وحمايتها كما تصوره السنة النبوية    )05:30 - 05:15(
المباركة”. د. علي حافظ السيد سليمان )مصر(.

“التخطيط: استراتيجية نبوية لحماية الوطن”. د. علي محمد أسمر أبوشحادة    )06:35 - 05:35(
)األردن(.

تعقيبات ومداخالت.   )06:30 - 05:50(

استراحة + صالة المغرب.   )07:15 - 06.30(

الجلسة الرابعة )07:15 - 09:00(
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ اإلدارة والقانون واالقتصاد.

رئيس الجلسة: أ. د. حمزة المليباري/األمين العام للندوة-كلية الدراسات اإلسالمية والعربية -  دبي.

“حماية األمن الوطني في السنة النبوية، مكافحة الفساد اإلداري أنموذًجا”.    )07:30 - 07:15(
أ. د. عبد المحسن بن عبد هللا التخيفي )السعودية(.

“أثر سيادة القانون في حماية الوطن ومعالمها في السنّة النبويّة وإشكاليّاتها،    )07:50 - 07:35(
دراسة تأصيليّة ونقديّة”. أ. مأمون محمد الدحيّم )األردن(.
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“السنة النبوية وحماية الوطن من خالل تأمين النشاط االقتصادي للمجتمع”.    )08:10 - 07:55(
د. عزالدين بن زغيبة )الجزائر(.

الوطن”.  حماية  في  ذلك  وأثر  النبوية  السنة  في  القومي  الدخل  “حماية    )8.30 - 8.15(
د. محمود فهد أحمد مهيدات )األردن(. 

تعقيبات ومداخالت.   )09:00 - 08:30(

اليوم الثالث: الخميس 2019/3/14 م
الجلسة األولى )8.30 - 10.15(

عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ الحماة والشهداء واألسر.

رئيس الجلسة: د. عبدالكريم الوريكات/عضو األمانة العامة لندوة الحديث الشريف )األردن(. 

“مكانة حماة الوطن والشهداء وحقوقهم في السنة النبوية وأثر ذلك في حماية    )8:45 - 8:30(
الوطن”. د. باسم حسن وردة )األردن(.

“الرباط؛ فضله وأثره في حماية الوطن في ضوء السنة النبوية”.    )9:05 - 8:50(
أ. عمران محمد المزوري )العراق(.    

النبوية”.  السنة  في ضوء  الوطن  حماية  في  وأثرها  الشهداء  أبناء  “رعاية    )9:25 - 9:10(
د. علي الشبيلي )السعودية(.

“أثر األسرة في حماية الوطن في ضوء السنة النبوية”.    )9:45 - 9:30(
أ. د. مفرح بن سليمان القوسي )السعودية(.   

تعقيبات ومداخالت.   )10:15 - 9:45(

استراحة.    )10:30 - 10:15(

الجلسة الثانية )10:30 - 12:15( 
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ المجاالت والمهددات.

رئيس الجلسة: د. عزيز فرحان العنزي/عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء بالشارقة.

“تقصيد وسائل التواصل االجتماعي، نحو خدمة القيم النبوية؛ قيمة حماية    )10:45 - 10:30(
الوطن نموذجاً”. أ. يونس الخمليشي )المغرب(.
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“أخالقيات القائم باالتصال والدور المفترض واألثر في حماية الوطن، دراسة    )11:05 - 10:50(
في السنة النبوية”. د. رقية بوسنان )الجزائر(.

“أثر الشائعات في تهديد الوطن ودور السنة النبوية في مواجهتها”.    )11:25 - 11:10(

د. عماد حمدي إبراهيم )مصر(.   

“مجاالت حماية الوطن في الُسنّة النبويّة ومنهج اإلدارة النبويّة في بنائها”.    )11:45 - 11:30(

د. محمد شريف ُمشّوح )سوريا(.   

تعقيبات ومداخالت.   )12:15 - 11:50(

زيارة مركز جمعة الماجد.   )2:00 - 12:30(

الجلسة الثالثة )4:30 - 6:30(
عنوان الجلسة: حماية الوطن؛ المجاالت والمهددات.

رئيس الجلسة: أ. د. أحمد حساني/رئيس قسم اللغة العربية - كلية الدراسات اإلسالمية والعربية-دبي. 

“أحاديث العهود وأثرها في حماية األوطان”. د. عادل فائز )المغرب(.    )04:50 - 04:35(

“النصيحة )أصالة المفهوم وتجديده، وأثرها في حماية الوطن(”.    )05:10 - 04:55(

د. عبد هللا بن عبد العزيز الباقي )السعودية(.   

“المنهج النبوي في حماية الوطن والدفاع عنه”.    )05:30 - 05:15(

د. أنس سليمان المصري )األردن(.    

تعقيبات ومداخالت.   )06:20 - 05:35(

قراءة التوصيات.   )06:35 - 06:25(

استراحة + صالة المغرب.   )07:00 - 06.40(




