
 

0 

 

  جدول األعمال جدول األعمال 
  
  

  نني عشر لحوار األدياي عشر لحوار األدياننااثثمؤتمر الدوحة المؤتمر الدوحة ال
  

  ""األمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينّيةاألمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينّية""
  
  
  
  

  مم20162016فبراير فبراير   1717إلى إلى   1616من من   في الفترةفي الفترة
  

  فندق الشيراتونفندق الشيراتون
  قطرقطر  --الدوحة الدوحة 
 
 
 

 

  

 

 



 مؤتمر الدوحـة الثاني عشر لحوار األديان
 م2016فبراير  17 - 16

 

1 

 

 م2016فبراير  17 ربعاء:األ  -للمؤتمر واألخير  اليوم الثاني
 القاعة التوقيت/ لالتفاصي

 محاور مختلفة(ثالثة جلسات متزامنة في ثالثة )
 ي واألخالقيزعزعة األمن الفكر أساليب ووسائل  المحور الثاني:

 ةقيّ ة واألخالفي تشكيل المبادئ والقيم الفكريّ  السلبي دور اإلعالم .1
 

 :رئيس الجلسة
  ()باراغواي              فيريرا نارسيسو فيالسكيزالدكتور/ 

 
 :رالمقرّ 

 عماد الفالوجي                         )فلسطين(  /دكتورال
  

 :ثونالمتحدّ 
  ( كوبا)                         ميريم فيبليز /ةستاذاأل

 )المغرب(                  الدكتور/ مصطفى لحكيم      
 )المملكة المتحدة(                       هاريس كان  كيثالدكتور/  

 ستراليا( )أ      روود باوور                           /األبّ 
 )الجزائر(                    شفرة سليمة مناد بو /ستاذةاأل
 براهيم                         )فلسطين(قوب استاذ/ يعاأل

9:00 - 10:30   
 
 
 
 

 ألولىالمجموعة ا
 سلوى قاعة

 (1رقم )
 
 
 
 
 
 

  ي واألخالقيأساليب ووسائل زعزعة األمن الفكر  (2) 
 من الفكرياالجتماعي وتأثيرها على زعزعة األوسائل التواصل . 2

 :رئيس الجلسة
 )الهند(      الدكتور/ راشد شاز                

 
 :رالمقرّ 

 )جورجيا(                السّيد/ زازا فشاكامادزا  
 :ثونالمتحدّ  

 ( كندا)                 المهندس/ زهير الشاعر
 (  )كوريا                  الدكتور/ شو يونج كيم 

 )كندا(            ميفيسير      الحاخام/ ديفيد
 )فرنسا(           الدكتور/ الحاج دحمان        

 )العراق(                   الدكتور/ محمد شكري

9:00 - 10:30 
 

 لثانيةالمجموعة ا
 سلوى قاعة

 (2رقم )
 
 
 

 ي واألخالقيزعزعة األمن الفكر أساليب ووسائل ( 2)
 ة على الشبابدين والقيادات السياسيّ تأثير بعض رجال الدين المتشدّ . 3

 :رئيس الجلسة
 يهودي( بلغاريا)       يكو فان            مويس إالدكتور/

 
 :قررالم
 )مصر(   د     الرحيم محمّ  حمد عبدأ /كتورد ال
 

 :ثونالمتحدّ 
 (جامبيا)               سيرينج محّمد كاهستاذ/ األ

 رجنتين( )األ     كوف          الحاخام/ مارسيلو بوال 
 )بلغاريا(     اهلل           بدعارف كامل ع /دكتورال

 ورجيا()ج     شفيلي         غوالد/ ملخس سانالسيّ 
 )الهند(   ق تيجاروي        د مشتاالدكتور/ محمّ 

 (ردني في الكويتأ)       د حطابألدكتور/ كمال توفيق محمّ 
 )سويدي بلبنان(               العجلةالهادي  عبدالدكتور/ 

 

 لثةالمجموعـة الثا
 سلوىقاعة 

 (3رقم )
 
 

 

 11:00 - 10:30 استراحة
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 (الجلسة العامة الثالثة )
 

 المحور الثالث: س  بل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافي 

 
 رئيس الجلسة: 

 رجنتين()األ               الدكتور/ كلوديو إبلمين    
 

  :رالمقرّ 
 )كوريا(          لي             سام وونالدكتور/ 

  
 

 :ثونالمتحدّ 
 )كرواتيا(       وستوجيك           أ د/ رانكوالسيّ 

 )بروناي(                 الدكتور/ عثمان بكار      
 )المملكة المتحدة(        الدكتور/ إدوارد كاسلير           

 )المغرب(       مي             االهيت مريمالدكتورة/ 
 )اليونان(      بدوي         اهلل الدكتور/ حسن عبد

 )لبنان(             محّمد السّماك        دكتور/ال
 

 
11:00 - 12:30 

 مجلسال قاعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:00 - 12:30  استراحــــة صالة
 الصالة األميريّة

 محاور مختلفة(ثالثة جلسات متزامنة في ثالثة )
 

  بل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافيس   (3)
 ا  إنشاء جيل مسالم فكريّ ة في المدارس والجامعات في مة المقدّ دور األسرة والبرامج التعليميّ  .1

 :رئيس الجلسة
 )إسبانيا(                هيرنانديز ألفارو بيليندة/ السيّ 

 
 :رالمقرّ 

 )مقدونيا(          الدكتور/ مسعود ادريس             
 
 

 :ثونالمتحدّ 
 ( كرانياأو )            بو الربّ عماد مصطفى أالدكتور/ 

 ة( )الواليات المتحدة األمريكيّ            الدكتور/ سعيد أحمد خان        
 اليات المتحدة األمريكية( )الو            الحاخام/ إلين دريفويس          

  )كندا(            صفا فودا               /ةر الدكتو 
 )صربيا(              غتسيتش         الدكتور/ أنور 

 )باكستان(          إلينا عالم                 ستاذة/األ
 )تركيا(            وركون كوفانجي       الدكتور/ أ

 
 
 

1:00 - 2:30 
 

 المجموعة االولى
 سلوى قاعة

 (1رقم )
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 بل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافيس   (3) 
 

 ات في الوسط الديني واإلعالمي والفكري والثقافيظهار وتعزيز دور الكفاءإ. 2

 
 

 :رئيس الجلسة
 أوكرانيا( )                        يوراشيأندريه  المطران/

 
 :رالمقرّ 

 هجو                           )المغرب(ة أستاذة/ رقيّ األ
 
 

 :ثونالمتحدّ 

 ( المجر)                         ستاذ/ أرمين الينجراأل

  )كوسوفو(             حاميتي              دكتور/ خبيرال
 )العراق(                 الدكتور/ ناظم الوتار            

 )اآلردن(          ة/ فاطمة جعفر                 الدكتور 
 رجواي( سوزانا مانجانا                        )األ الدكتورة/

 ( موريتانيا)                      حماة اهلل السالملدكتور/ ا
 
 

1:00– 2:30 

 المجموعـة الثانـية
 سلوىقاعة 

 ( 2رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:00-2:30 

 

 

 
 المجموعـة الثالثة

 سلوىقاعة 
 ( 3رقم )

 

 بل تحصين الشباب من العنف الفكري واألخالقي والتظليل الثقافيس   (3)
 

 نواعه، ومحاربته، وعزله عن المجتمعأبجميع د والغلو شدّ الحذر من دعم مظاهر الت. 3
 

 :رئيس الجلسة
 )سوريا(      د حبش            الدكتور/ محمّ 

 
 :رالمقرّ 

 جورجيا()      جيورجي سانيكيدز    لدكتور/ ا
 

 
 :ثونالمتحدّ 

 ( ة في المالديف)وزير الشؤون اإلسالميّ          أحمد زياد  /سعادة الدكتور

 )األردن(                رفعت بدر      /بّ األ
 ( ةمريكيّ الواليات المتحدة األ)          روبرت كابلين   /الحاخام

 )الهند(         حمد مالك  الدكتور/ بالل أ
     )الجزائر(   الدكتور/ عالل محدادي         

 ة(د السنوسي           )الواليات المتحدة األمريكيّ الدكتور/ محمّ 
 

 

 داءغـاستراحة لل
2:30 –4:00 

 
 الخيمة
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 عامة ةحلقة نقاشيّ 
 

  ... قراءة في استشراف المستقبلالفكريات حماية األمن الروحي و ستراتيجيّ ا
 
 

  رئيس الجلسة: 
 د/ بتريت سليمي                  )كوسوفو(السيّ 

 
 المقّرر

 لمانيا(  أ)               فيزمان هيلموتد/ السيّ 
 
  

 ثون:المتحدّ 
(    )تركيا     هيم أوزدمير         براا الدكتور/  

  (الجزائر)              حمد براهيم أا /لدكتورا
 )أندونيسيا(   توتي علوية              الدكتورة/ 

 ة( مريكيّ )الواليات المتحدة األ         باد هيكمان           /القسّ 
 )كوسوفو(       خير الدين خوجة     الدكتور/

 (زديني          )تونسن عّمار السّيد/ علي ب

4:00- 5:30 
 لمجلسا قاعة

 
 
 
 
 
 
 

 ةالجلسة الختاميّ 
 للمؤتمر  البيان الختاميإعالن 

 براهيم بن صالح النعيميالدكتور/ ا
 دارة مركز الدوحة الدولي لحوار األديانرئيس مجلس إ

 

5:30 - 5:45 
 

 لمجلساقاعة 
 

 في الفندق عشاء

 

 7:30 - 9:30 

 الخيمة

 ة الضيوفغادر م

 


