
يلقاعة الشيخ عمر السب: للرجال

قاعة الجوهرة بالزاهر                                                                                         : للنساء 

هـ1441-7-16يوم األربعاء الموافق 

م 1.40ص م الى 9.30الساعة 

بحث يسر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية وعمادة ال

تكم العلمي بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام دعو

لورشة عمل 

ر إسهامات البرامج األكاديمية ومراكز األبحاث في نش

المجتمعاتاألمن المعرفي في 

(                       معالجة القضايا الفقهية المعاصرة أنموذجا)

المصاحبةضمن الفعاليات 

النوازل الفقهية الثالثلمعرض 

للتسجيل



جدول ورشة عمل

رفي إسهامات البرامج األكاديمية ومراكز األبحاث في نشر األمن المع

(معالجة القضايا الفقهية المعاصرة أنموذجا)في المجتمعات

التوقيتالمتحدثونالمحورم

9.30-9.00التسجيل في الورشة1

االفتتاح2

محمد بن سليمان العبدان. أ

المحاضر في تخصص الفقه 

بقسم الشريعة

9,30-9,35

9,40-9,35القرآن الكريم3

4
ات كلمة وكيل الجامعة للدراس

العليا والبحث العلمي
9.45-9.40نيالرسيعبد الوهاب بن عبد الله . د.أ

5

المحور األول 

ز دور البــراما األكاديميــة ومراكــ

ة البحــوف فــي تفعيــل مســاهم

طـــاب الدراســـات العليـــا لنشـــر

األمــــــــن المعرفــــــــي بالق ــــــــايا 

الفقهية المعاصرة

9,50-10,5

الصواطمحمد بن عبد الله . د.أ

أستاذ الفقه وع و المجلس 

العلمي بجامعة أم القرى

9.50-10.10

إسماعيل بن غازي مرحبا. د.أ

اسات أستاذ الفقه بكلية الشريعة والدر 

اإلسامية

10.10-10.30

يدير الحلقة وينظم المداخات

علي بن أحمد عسيري. أ

المحاضر في تخصص الفقه بقسم 

الشريعة

ابتسام بنت عويد المطرفي. د

يعة أستاذ الفقه المشارك بكلية الشر

والدراسات اإلسامية

10.30-10.50



جدول ورشة عمل

رفي إسهامات البرامج األكاديمية ومراكز األبحاث في نشر األمن المع

(معالجة القضايا الفقهية المعاصرة أنموذجا)في المجتمعات

التوقيتالمتحدثونالمحورم

6

المحور الثاني

وف ســبل وأخاقيــات تفعيــل البحــ

المشــــــــــــتركة بيـــــــــــــن األع ــــــــــــاء 

ـــات العليــا  ـــاب الدراســـــــ وطـــــــــــــــــــ

فـــــــي التخصصــــــــات الشــــــــــــــرعية 

حثيـة ودورها في تحفيز البيئـة الب

في البــــــــراما األكاديمية

11.00-12.00

11.00-11:20
غازي بن مرشد العتيبي. د.أ

أستاذ أصول الفقه وعميد كلية 

ابقاالشريعة والدراسات اإلسامية س

محمود بن محمد الكبش. د

ية أستاذ أصول الفقه المشارك بكل

الشريعة والدراسات اإلسامية

11.20-11,40

:  يدير الحلقة وينظم المداخات

محمد بن سليمان العبدان. أ

م المحاضر في تخصص الفقه بقس

الشريعة                       

المحمادينورة بنت مسلم . د.أ

ريعة أستاذ الفقه ووكيلة كلية الش

والدراسات اإلسامية

11.40-12.00

7
12.00012.45استراحة وصاة الظهر



جدول ورشة عمل

رفي إسهامات البرامج األكاديمية ومراكز األبحاث في نشر األمن المع

(معالجة القضايا الفقهية المعاصرة أنموذجا)في المجتمعات

8

المحور الثالث

م تطوير أساليب وقوالب تقدي

الخطاب الشرعي

12.45-1.45

عارف بن عوض الركابي. د.أ

كلية أستاذ أصول الفقه بقسم الشريعة ب

الشريعة والدراسات اإلسامية

12.45-1.5

آل جدةجابوبنت حواء.أ

ة الباحثة بتخصص أصول الفقه بكلي

الشريعة والدراسات اإلسامية 

رية والمؤسسة والمشرفة العامة على الق

اإلعامية لإلنتاج المرئي والمسموع

1.5-1.25

يدير الحلقة وينظم المداخات

بن سليمان العبدانمحمد.أ

المحاضر في تخصص الفقه بقسم 

الشريعة

آالء بنت مجرب السلمي . د

عةأستاذ األصول المساعد بقسم الشري

1.25-1.45

النتائا والتوصيات9

خالد بن عيد الجريسي. د

أستاذ الفقه المساعد ورئيس قسم 

الشريعة

1.45-1.50


