
عنوان الورقةالجهةاالسمم

1
ز عبدهللا عبدالعزي. د.أ

اليوسف

وكيل جامعة األمام محمد 

في بن سعود للتبادل المعر

والتواصل الدولي

السجونبدائلمجالفيالدوليةالتجارب

جامعة الملك عبدالعزيزجيحيى تركي الخزر. د2
ماليةالشأمريكاتجربة–للحريةالسالبةالعقوباتبدائل

أنموذجا

3
أحسن بن مبارك . د.أ

طالب
البديلةالعقوباتتطبيقفيالدوليةالعقوباتجامعة نايف

4
سعد /. اللواء دكتور

الشهراني

لواء متقاعد، استاذ جامعي

متقاعد
وتصنيفهاالبديلةالعقوباتتطبيقموانع

5

نمحمد الزنا/ المستشار

علي الفيفيموسى.د

علي الشهريشاكر.د

الجزائيةالدعوىلتحريكالبديلةالوسائلالنيابة العامة

6
د يحيى بن محمد .أ

زمزمي

ة جمعية مراكز األحياء بمك

المكرمة
البديلةالعقوباتفياألحياءمراكزجمعيةدور

7
ياسر بن صالح . د

البلوي

القاضي السابق بوزارة 

العدل

سعوديةالالعربيةالمملكةمحاكمفيالبديلةالعقوباتتجربة

القضائيةوالتطبيقات

(التجارب الدولية–عروض أوراق مختارة : الجلسة األولى
عضو هيئة تدريس في قسم الخدمة االجتماعية –يدير الجلسة الدكتور خالد بن سليم الحربي 
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11:03-11:00مقدم الحفل1

11:06-11:03تالوة من القرآن الكريم2

3
معالي مدير جامعة أم القرى 

بن عمر بافيلعبدهلل.د.أ

11:06-11:11

4

صاحب السمو الملكي األمير األستاذ 

العزيز الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبد

آل سعود

ي التدخل النفسي واالجتماع

ت ودورة في تفعيل العقوبا

في البديلة والتجارب الدولية

ة تطبيق العقوبات البديل

وعالقتها ب رؤية المملكة 

2030

11:11-11:30

معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد5
ماذج التطبيقات القضائية ون

ة مقترحة للعقوبات البديل

11:30-11:50

معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري6
مفهوم العقوبات البديلة 

وتأصيلها الشرعي

11:50-12:10

712:10-12:30



(قاعة امللك عبدالعزيز املساندة ) عروض أوراق مختارة : الجلسة الثالثة
يدير الجلسة الدكتور خالد بن سليم الحربي 
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1

جامعة األمام محمد بن 

سعود 
الغليقةصالح بن عبدالعزيز 

قه البحثي في فجهود مركز التميز

القضايا املعاصرة بجامعة األمام 

ات محمد بن سعود في موضوع العقوب

البديلة 

2
جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية
بن فضل املرادمحمد.د

جهود جامعة نايف العربية للعلوم

البة األمنية في بدائل العقوبات الس

للحرية 

ة عوائق تطبيق العقوبات البديلبرناوي بنت عبدالرحمن خديجة.دجامعة أم القرى 3

ديلةالضوابط الشرعية للعقوبات الباللويحقبن حبيب جميل.دجامعة الطائف4

محكمة االستئناف 5

بمكة املكرمة
هاني بن عبدهللا الجبير

ماعلجةالبديلة مفهوم العقوبات

مصطلحية 

امة الوسائل البديلة في النيابة العالفيفيبن علي موس ى.دالنيابة العامة 6

األمر الجنائي في النيابة العامة علي الشهري شاكر.دالعامة النيابة7
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3أصيلاملفهوم والت/ العقوبات البديلة الجرعيعبد الرحمن أحمد . د.أامللك خالدجامعة 1 – 3:8

2

كلية الدراسات 

القضائية واألنظمة، 

قسم األنظمة

جامعة ام القرى 

أحمد بشيربانقاجالل الدين / د.ا

ا، مفهوم العقوبات البديلة، وأنواعه

وشروطها

دراسة مقارنة بالقانون 

3:8 – 3:16

3

القاض ي بمحكمة 

االستئناف في مكة 

املكرمة

3:16(ريةالتعزي)ضوابط العقوبات البديلة محمد سعيد القحطاني. د - 3:24

4

رئيس قسم الشريعة 

والدراسات اإلسالمية

ة جامع–كلية الشريعة 

أم القرى 

خالد بن عيد الجريس ي. د
العمل لقواعد الفقهية املؤثرة في أحكام

بالعقوبات البديلة
3:24 – 3:32

أيمن بن سالم الحربي. د5
زيرية الضوابط الشرعية للعقوبات التع

وعالقتها بمقاصد الشريعة
3:32 - 3:40

6
مستشار معالي النائب

العام
ناصر بن صالح العود. د

طبيق، الدور املنهي االجتماعي في مجال ت

وتنفيذ العقوبات البديلة 
3:40 - 3:48

7
ية كلية العلوم االجتماع

جامعة أم القرى 
خالد أحمد مصطفى حجر. د

ؤسسات تفعيل العقوبات البديلة في امل

التابعة لوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية

3:48 - 3:56

8

قسم الخدمة 

لوم االجتماعية، كلية الع

االجتماعية

جامعة أم القرى 

نبيل محمد محمود أبو الحسن. د

ور تطبيق العقوبات البديلة من منظ

ل ، و تحقيق التأهيإيكلوجينسقي 

نوالدمج املجتمعي لألحداث الجانحي

3:56 – 4:04

9

ية كل-قسم علم النفس 

جامعة أم –التربية 

القرى 

املفرجيسالم بن محمد . د
العقوبات البديلة عن السجن من 

منظور نفس ي
4:12-4:04

10

أستاذ أصول التربية

اإلسالمية املساعد 

ة ووكيلة قسم التربي

كلية اإلسالمية واملقارنة ب

رى التربية بجامعة أم الق

4:12-4:20بديلةتصور مقترح لتوليد العقوبات السارة هليل املطيري . د

11

مدير مركز التقويم 

الفكري والسلوكي

في املديرية العامة 

للسجون 

أيمن بن عبد العزيز املالك. د

ية التحرر من العقوبات السالبة للحر 

ة كنموذج لإلصالح في نظام   العدال

الجنائية

4:30-4:20

( 3)عروض مختارة  : الجلسة الثالثة

سعادة الدكتور ناصر بن عوض الزهراني: يدير الجلسة

وكيل كلية العلوم االجتماعية للشؤون التعليمية والتطوير


