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برنامج االفتتاح
صباحًا10:15–10:00الوقت 

التقديم

محمد بن عبد الرحمن الشهري.  أ

القرآن الكريم

عادل بن سعد الحارثي. أ

العرض المرئي

طالل بن عايد الجهني. أ

كلمة رئيس قسم الشريعة

خالد بن عيد الجريسي.فضيلة د

"قضايا فقهية معاصرة"كلمة المشرف العام على الندوة، وأستاذ مقرر 

الصواطمحمد بن عبد اهلل . د. فضيلة أ



"نوازل حوائل الرأس و الوجه وأثرها يف الطهارة": الجلسة األولى

فهد بن عبداهلل العريني . د. فضيلة أ: مدير الجلسة

-األستاذ بقسم الشريعة-

صباحًا10:40–10:15: وقت الجلسة

نوازل حوائل الرأس الطبية

الطائفجامعة -محاضر بكلية الشريعة واألنظمة -مشاري بن ناصر العصيمي . أ

نوازل حوائل الرأس غير الطبية

الطائفجامعة -محاضر بكلية الشريعة واألنظمة -سعد بن محمد الزير . أ

نوازل حوائل الوجه 

دولة الكويت–معلم بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -ماجد بن نايف الدوسري . أ



"نوازل الصالة المكتوبة يف المسجد الحرام": الجلسة الثانية

إسماعيل بن غازي مرحبا . د. فضيلة أ: مدير الجلسة

-األستاذ بقسم الشريعة-

صباحًا11:10–10:45: وقت الجلسة

يف المسجد الحرامواالئتمامنوازل اإلمامة 

محاضر بكلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أم القرى-بن عبد الرحمن الشهريمحمد.أ

نوازل الصفوف يف المسجد الحرام

جامعة أم القرى-محاضر بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -بن سليمان العبدان محمد.أ

نوازل خطبة الجمعة يف المسجد الحرام

دولة الكويت–جامعة جابر –محاضر بكلية الرتبية األساسية -بن غازي العتيبي شجاع.أ



"نــــــــوازل يف زكــــــاة العقار": الجلسة الثالثة

خالد بن عيد الجريسي. فضيلة د: مدير الجلسة

-رئيس قسم الشريعة-

صباحًا11:40–11:15: وقت الجلسة

تأثير الديون العقارية على الزكاة

(الفقهتخصص )دكتوراه -محرازنجيب بن الهاشمي  . أ

زكاة المساهمات العقارية

الباحةبجامعة -محاضر بكلية العلوم واآلداب –طالل بن عايد الجهني . أ

أحكام الزكاة المتعلقة بصندوق التنمية العقارية

رىجامعة أم الق-محاضر بكلية الدراسات القضائية واألنظمة -عبد الرحمن بن محمد عبداهلل األهدل . أ



"نوازل االعتكاف": الجلسة الرابعة

الحرازيالمهدي بن محمد . فضيلة د: مدير الجلسة
-األستاذ المشارك بقسم الشريعة-

صباحًا12:10–11:45: وقت الجلسة

نوازل استعمال المعتكف للجوال

جامعة أم القرى-محاضر بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -أسامة بن أحمد الجابري . أ

نوازل االعتكاف يف المسجد الحرام

باحث بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي-بن أحمد البلوشي حسين.أ

نوازل االعتكاف يف ساحات المسجد الحرام وما جاورها

اليمن-معلم بوزارة الرتبية والتعليم -بن عوض واكد محمد.أ



"نوازل منى وأيام التشريق": الجلسة الخامسة

عبدالوهاب بن عايد األحمدي. فضيلة د: مدير الجلسة
-األستاذ المشارك بقسم الشريعة-

مساء  12:40–12:15: وقت الجلسة

بمنىنوازل المبيت 

جامعة الطائف-محاضر بكلية الشريعة واألنظمة -عادل بن سعد الحارثي . أ

نوازل الرمــــي

جامعة تبوك-محاضر بكلية الشريعة واألنظمة -يسر بن أحمد الخطيب . أ

نوازل الهـدي 

ن فيصلجامعة اإلمام عبدالرحمن ب-محاضر بكلية الشريعة والقانون -عبد اهلل بن عبد الوهاب الخير اهلل. أ

نوازل طواف الوداع

اليمن–محاضر بجامعة حضرموت -باكرمانمطيع بن عبد اهلل . أ



الختـــام

مداخالت الحضور

تالوة البيان الختامي

بن أحمد البلوشيحسين.أ

كلمة عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

غازي بن مرشد العتيبي. د. فضيلة أ


