


اليوم األول: السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2016

استقبال وتسجيل المشاركين والضيوف
[9:30 - 8:30]

كانون الثاني  السبت 

استقبال وتسجيل المشاركين والضيوف

2016

استقبال وتسجيل المشاركين والضيوف
[ 8:30



- االفتتاح بآيات بينات من الذكر احلكيم
- كلمة مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسني لألبحاث والدراسات

- كلمة جامعة صباح الدين زعيم
"MEDENIYET"و "ISAV" كلمة وقفي -

- عرض ربورتاج مصور عن املؤسسة
- كلمات الضيوف

- كلمة اللجنة العلمية
- عرض ربورتاج عن اإلمام عبد السالم ياسني

- تسليم الدروع
- احملاضرة الرئيسة األولى: د. محمد املختار الشنقيطي

- احملاضرة الرئيسة الثانية: د.عبد الواحد متوكل

الجلسة االفتتاحية
[11:30 - 9:30]

استراحة شاي [11:30 - 12:00]

التسيير: ذة. ندية بلغازي



(10دق لكل عرض + 20دق للمناقشة(

■  »التغيير عند اإلمام عبد السالم ياسني: مفهومه ومرجعيته وشروطه«
د. ربيع حمو / باحث يف الفكر اإلسالمي وعلم املقاصد، مدير املركز الدولي للدراسات واألبحاث التربوية والعلمية - املغرب

 ■  »مفهوم التغيير وعالقته مبفهوم اقتحام العقبة«
د. عمر أنور الزبداني / وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر

■  »نظرية القومة يف التغيير.. قضايا واستراتيجيات«
ذ. عبد الرحيم هندا / باحث يف الفكر اإلسالمي والقانون العام، جامعة عبد املالك السعدي – املغرب 

■  »التغيير: مفهومه وموضوعه ومقصده بني اإلمام سعيد النورسي واإلمام عبد السالم ياسني«
د. أحمد الفراك / باحث يف الفلسفة والفكر اإلسالمي، رئيس قسم الفلسفة والعلوم االنسانية باملركز الدولي للبحث العلمي– املغرب

الجلسة العلمية األولى: مفهوم التغيير وأصوله في نظرية المنهاج النبوي 
[13:00 - 12:00]

صالة [13:00 - 13:15]

التسيير: د. أحمد عيساوي



)her sunum için 10 dakika + müzakere için 15 dakika / 10دق لكل عرض + 15دق للمناقشة)

■  «Abdüsselam Yasin’in Nebevî Yöntem Nazariyesi’nde Değişimin Temel Prensipleri«
Doç. Dr. Adem Yerinde / Istanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Turkiye

■  «İmam Abdüsselam Yasin’in Nebevi Yöntem Felsefesinde Moderniteyi İslamlaştırma« 
Arş. Dr. Neslihan ER / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Turkiye

■  «Abdusselam Yasin’e Göre İslami Değişim Sürecinde Kadinin Yeri«
Arş. Reyhan TUNÇEL  / Bülent Ecevit Üniversitesi - Turkiye

الجلسة العلمية الثانية باللغة التركية: مفهوم التغيير وقضاياه
Türkçe diliyle Değişim: İçeriği ve temel meseleleri

استراحة الغذاء - صالة [14:00 - 15:15]

Dr. Kâzim SAĞLAM

[14:00 - 13:15]



)10minutes for each + 20 minutes for discussion / 10دق لكل عرض + 20دق للمناقشة)

■  «The Yassine Cognitive against the Nihilist Homo-erectus: Dimensions of Humans’ Centrality in 
Imam Abdessalam Yassine’s Vision«
Prof. Dr. Mohd. Sanaullah al-Nadawi / Professor of Arabic, Aligarh Muslim University – India

■  «Extremism in the Muslims world - Challenge and Response of Muslim Intellectuals: A comparative 
study of Abdessalam Yassine and Ghulam Ahmad Perwez« 
Prof. Dr. Muhammad Iqbal Chawla / Chairman Dept. of History and Pakistan Studies, Punjab University Lahore 
– Pakistan

■  «Canny Purchase of Modernity”: Incorporating Change into the Islamic Discourse Considering 
Modernity in Imam Yassine’s Theory«
Dr. Muhammad Raza Taimoor  / Assistant Professor (History), Govt. College Burewala - Pakistan

■  «The Role of the “Ulama” (Scholars) and the “Umara” (Rulers) in Societal Change in the Light of 
Imam Abdessalam Yassine’s Theory of the Prophetic Method«
Dr. Hafiz Muhammad Ajmal / Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Punjab - Pakistan

■  «The Place of Language in Imam A. Yassine’s Perception for Religious Revival and Sociopolitical Change«
Dr. Mohamed ELGHAZI / Associate professor at Ibn Zohr University - Morocco

الجلسة العلمية الثالثة: مفهوم التغيير وقضاياه
 Cultural and Philosophical Issues on the Concept of Change 

Dr. Mykhaylo Yakubovych

[16:25 - 15:15]



(10دق لكل عرض + 20دق للمناقشة(

■  »المرأة ومنهج التغيير في فكر اإلمام عبد السالم ياسين: مفاهيم وتطبيقات تربوية«
دة. سميرة عبد اهلل سليمان الرفاعي / أستاذ مشارك يف التربية االسالمية بجامعة اليرموك - األردن

 ■  »موقع المرأة المسلمة من التغيير انطالقا من كتاب تنوير المؤمنات«
د. عمار حكمت فرحان محمود احلديثي / أستاذ مشارك يف علوم القرآن الكرمي بجامعة بغداد - العراق

■  »الوظائف التغييرية للمرأة يف فكر اإلمام عبد السالم ياسينت«
دة. وفاء توفيق / باحثة يف مركز إبن غازي لألبحاث والدراسات االستراتيجية - املغرب

■  »قضية المرأة المسلمة والتغيير الشامل رؤية تجديدية منهاجية«
د. اجلياللي سبيع / باحث يف قضايا املرأة واألسرة، جامعة محمد األول - املغرب

■  »أهمية إصالح األسرة المسلمة وحفظ الفطرة في نظرية التغيير«
د. املصطفى مبارك إيدوز / خبير ومستشار تربوي واجتماعي، أستاذ بجامعة مونديابوليس-  املغرب

صالة - اسراحة شاي [17:15 - 17:45]

الجلسة العلمية الرابعة: موقع المرأة في التغيير في نظرية المنهاج النبوي 
[18:05 - 16:25]

التسيير: د. عبد املطلب أربا



معرض كتب اإلمام عبد السالم ياسني وترجماتها وكذا كتب وإصدارات مؤسسة اإلمام 

طوال وقت املؤمتر

ورشة تفاعلية يف موضوع: املدخل التربوي للتغيير / من تنشيط د. يونس توفيق

من 13:15 إلى 14:00

ورشات إلكترونية للتعريف بثالثة كتب لإلمام عبد السالم ياسني رحمه اهلل

خالل االستراحات 

التسجيل يف اجلولة السياحية التي ستقام نهاية اليوم الثاني من املؤمتر
واخلاصة باحملاضرين والضيوف يتم يف مكتب التسجيل خالل االستراحات

الفعاليات المصاحبة لليوم األول من المؤتمر



وجبة العشاء بالفندق

[20:30 - 19:00]

أمسية فنية بالفندق مع الفنان رشيد غالم

[22:30 - 20:30]



اليوم الثاني: األحد 17 يناير/ كانون الثاني 2016



(10 دق لكل عرض + 25 دق للمناقشة(

■  »اإلنسان وفلسفة التربية في نظرية المنهاج النبوي«
د. حسن حسني عبد اهلل عياش / أستاذ مساعد يف كلية اآلداب، جامعة فلسطني األهلية -  فلسطني

■  »مركزية اإلنسان في التغيير«
د. رشيد عموري / باحث مبركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات - املغرب

■  »نظرية التربية اإلنسانية عند اإلمام عبد السالم ياسين«
د. عبد التواب مصطفى خالد معوض / أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون، جامعة اإلنسانية - ماليزيا

■  »صناعة اإلنسان في مشروع التغيير«
د. الشيخ التجاني األحمدي / أستاذ بجامعة نواكشوط - موريتانيا

الجلسة العلمية الخامسة: مركزية اإلنسان في التغيير في نظرية المنهاج النبوي 
[10:05 - 08:30]

التسيير: باسل حمود الزبداني



■  »قضايا التربية والتعليم في المشروع المجتمعي لإلمام«
د. مصطفى شكري/ باحث باملركز املغربي لألبحاث وحتليل السياسات - املغرب

■  »التعليم بين التغيير والتحرير في المشروع الفكري والدعوي لإلمام عبد السالم ياسين
د. خالد ناصر الدين / باحث، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل - املغرب

■  »دور الشخصية القيادية في صناعة التغيير 
د. إميان عبد احلميد محمد الدباغ / أستاذة بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة املوصل - العراق

استراحة شاي [10:05 - 10:30]



(10 دق لكل عرض + 25 دق للمناقشة(

■  »التغيير السياسي أساليبه وضوابطه من خالل نظرية المنهاج النبوي
د. هيثم عبد احلميد علي خزنة / أستاذ مشارك يف الفقه وأصوله بجامعة مصراتة - ليبيا

■  »التغيير السياسي في نظرية المنهاج النبوي: قراءة في األساليب والمقاصد
د. أنور اجلمعاوي / باحث مبركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان بسوسة - تونس

■  »معالم التغيير من منظور القومة االقتصادية 
د. عبد الرزاق املزيان / أستاذ االقتصاد بجامعة محمد اخلامس - املغرب

■  »التخلف االقتصادي في العالم اإلسالمي وآليات الخروج منه في فكر عبد السالم ياسين
ذ. عبد احلميد روالمي / أستاذ وباحث بجامعة جياللي بونعامة - اجلزائر

التسيير: د. عبد الفتاح العويسي

الجلسة العلمية السادسة: مركزية اإلنسان في التغيير في نظرية المنهاج النبوي 
[12:05 - 10:30]



■  التغيير في االقتصاد عند اإلمام عبد السالم ياسين
د. أحمـد اإلدريسي / باحث مبركز فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات - املغرب

■  التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين
د. مجدي محمد محمد قويدر / عضو رابطة علماء فلسطني ومدرس للعلوم الشرعية - فلسطني

■  مشروع التغيير االجتماعي في نظرية المنهاج النبوي
دة. ليليا شنتوح / أستاذة محاضرة بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر1 - اجلزائر

صالة [12:05 - 12:30]



■  كلمة مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات 
ذ. محمد جنايد احلداد / رئيس املكتب التنفيذي

■  كلمات الضيوف 

■  قراءة التوصيات
د. عبد احلكيم حجوجي / مقرر املؤمتر

وجبة الغذاء باجلامعة

[14:30 - 13:20]

التسيير: د. إدريس مقبول

الجـلـسـة الختـامـيــة
[13:30 - 12:30]



معرض كتب اإلمام عبد السالم ياسني وترجماتها وكذا كتب وإصدارات مؤسسة اإلمام 

طوال وقت املؤمتر

ورشات إلكترونية للتعريف بثالثة كتب لإلمام عبد السالم ياسني رحمه اهلل

خالل االستراحات

الفعاليات المصاحبة لليوم الثاني من المؤتمر



زيارة سياحية لمدينة استانبول

[17:00 - 14:30]



Address: Akşemsettİn Mah. Hirka-İ Şerİf Cad. No 3/8. Fatİh  
İstanbul – TÜRKİYE

Telephone: +90 (212) 533 15 02
Web: yassine.org & change-conf.yassine.org

E-mail: contact@yassine.org


