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الرئيس الفخري للندوة
 أ.د. علي أرباش
رئيس الشؤون الدينية

المجلس االستشاري العلمي
أ.د. عبد الرحمن حجكالي،

رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية، تركيا.

أ.د. حورية مارتي،
نائب رئيس الشؤون الدينية تركيا.

أ.د. إبراهيم حلمي قارصلي،
نائب رئيس الشؤون الدينية تركيا.

أ.م. د. سليم أرغون،
نائب رئيس الشؤون الدينية تركيا.

د. برهان إشليان،
نائب رئيس الشؤون الدينية تركيا.

أ.م. د. فاتح قورت،
مدير المنشورات الدينية العام تركيا.

أ.د. عبد الله قهرمان،
عضو المجلس األعلى للشؤون الدينية، تركيا.

أ.د. أحمد يمان،
جامعة نجم الدين أربكان تركيا.

أ.د. علي أقبينار
جامعة نجم الدين أربكان تركيا.

أ.د. أنبيا يلدرم
عضو المجلس األعلى للشؤون الدينية، تركيا.

أ.د. فكرت قرمان
جامعة إنونو، تركيا.

أ.د. حجي محمد غوناي
 عضو المجلس األعلى للشؤون الدينية، تركيا.

 أ.د. حسن سهيل عبود أحمد الجميلي،
جامعة اإلمام األعظم، العراق

أ.د. إبراهيم كافي دونَمز
جامعة 92 مايس في إسطنبول، تركيا.

أ.د. إسماعيل قره غوز
جامعة دوزجة، تركيا.

أ.د. محمد أمين ماشالي
مفتي إسطنبول، تركيا.

 أ.د. محمد أيدن
جامعة قطر، قطر

 أ.د. محرم أوندر
جامعة يالوفا، تركيا.

 أ.د. مرتضى بدر،
جامعة إسطنبول، تركيا.

أ.د. رشيد كوجوك
رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية المتقاعد، تركيا.

 أ.د. صبري أرطورخان
جامعة الجمهورية، تركيا.

 أ.د. صالح محمد سالم أبو الحاج
الجامعة الدولية للعلوم اإلسالمية، األردن،

 أ.د. شامل داغجي
جامعة أنقرة، تركيا.

 د. محمد بن معمر السنوسي الجزائري
جامعة الجزائر، الجزائر.

د. أكرم كلش
رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية المتقاعد، تركيا.

د. حسين قايا بينار
رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية المتقاعد، تركيا.

د. م. بولنت داداش
وكيل رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية، تركيا.

د. رفيع الله عطا
جامعة جالل آباد، أفغانستان

د. يوسف دوغان،
مفتي والية أنقرة، تركيا.

د. زاهر عبد الحميد،
جامعة القرآن الكريم في السودان، السودان.

اللجنة المنظمة
عثمان ِطراشجي

نائب رئيس الشؤون الدينية )رئيسا(

رمزي بيرجان
المدير العام لخدمات الحج والعمرة

أسماء أرَتن
رئيس دائرة تعليم الحج والعمرة

سليمان صاري
رئيس دائرة خدمات الحج

تونجاي ألِتن إشق
خبير الشؤون الدينية

د. هارون دوندار قره خان
واعظ الرئاسة

العناوين:

صالة مكة
Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu

Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sk. 06420 
Çankaya / Ankara )Kocatepe Camii Altı(

صالة المدينة
Rıfat Börekçi Egitim Merkezi Salonu

Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sk. No: 85
06420 Çankaya / Ankara
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الخميس - 10 نيسان/أبريل 1202

افتتاح المعرض

 تالوة القرآن الكريم
 الحافظ عثمان شاهين

 رئيس مجلس القراءات وتدقيق المصاحف

الكلمة االفتتاحية
رمزي بيرجان

المدير العام لخدمات الحج والعمرة

ممثل البلدان األجنبية

الكلمات البروتوكولية
أ. د. علي أرباش

رئيس الشؤون الدينية

تقديم الهدية

 برنامج االفتتاح )صالة مكة(
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الخميس - 01 نيسان/أبريل 2021

لجلسة الرابعة )صالة المدينة(: 15:45 - 17:15

رئيس الجلسة:
د. برهان إشليان،

نائب رئيس الشؤون الدينية

 تقييم مفهوم االستطاعة بجوانبها
المختلفة في ظروف اليوم

 مقاصد الشريعة في إلغاء الحج أثناء فترة الوباء
العالمي: »االستطاعة واألدلة واألحكام«

د. عضو الهيئة التعليمية محمد جنكيز
كلية اإللهيات، جامعة شرناق

االستطاعة في سياق األوضاع المانعة
مراد أوكويار
مفتي مدينة َكيـَْوة

 االستطاعة باعتبارها شرطاً للتكليف في
سياق الظروف االقتصادية الحالية

د. محمد علي أيتكين
عضو الهيئة التعليمية كلية العلوم اإلسالمية، جامعة قره تكين جانقري

 تقييم مفهوم االستطاعة في ظروف اليوم )االستطاعة الجسدية،
اإلعاقة الجسدية، األمراض المزمنة، الشيخوخة(

أ.م. د. زكي كوجاك
مدير مركز عمر نصوحي بيلمن للتخصص الديني العالي

االستطاعة في الحج في زمن انتشار جائحة كورونا
د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي

الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا

 

الجلسة الثالثة )صالة مكة(: 15:45 - 17:15

رئيسة الجلسة:
أ.د. حورية مارتي،
نائب رئيس الشؤون الدينية

تقييم الخصوصيات المتعلقة بحج المرأة
خصوصية المرأة في سياق عبادة الحج والعمرة

د. عبد الله طرابزون
عضو الهيئة التعليمية، نائب رئيس المعهد اإلسالمي األعلى في صوفيا

حج المرأة في عدتها
د. إسالم دمرجي

عضو الهيئة التعليمية كلية العلوم اإلسالمية، جامعة غيراسون

 تقييم طريقة استخدام النساء مانع الحمل
في الحج من الناحية الفقهية

مريم دالغيج، واعظة الرئاسة
خالد قليج، خبير مجلس األعلى للشئون الدينية

االختالفات الفقهية في ممارسات
حج المرأة والترخيص وانعكاساتها على تنظيم الحج

د. سمراء َبَكر
عضو الهيئة التعليمية كلية العلوم اإلسالمية، جامعة يالوفا

دراسة شؤون المرأة واألسرة في الحج مع التركيز على الصحة
أ.م. د. علي رضا أفضلي جامعة اإلمام الصادق

الجلسة األولى )صالة مكة(: 14:00 - 15:15

رئيس الجلسة:
 أ.د. عبد الرحمن حجكالي
رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية

الحج في سياق شروط التكليف
حج الطفل قبل سن البلوغ

أ.م. د. أحمد أكشي
كلية اإللهيات، جامعة قوجالي

فريضة الحج في حال اعتالل الصحة العقلية
د. عضو الهيئة التعليمية محمد أونور

كلية اإللهيات جامعة مصطفى كمال

الحج بالوكالة
أ.د. محرم أوندر

كلية العلوم اإلسالمية، جامعة يالوفا

حج الصبي في ظل جائحة كورونا
أ.د. مسعود صبري جامعة الكويت

الجلسة الثانية )صالة المدينة(: 14:00 - 15:15  

رئيس الجلسة:
د. أكرم كلش

رئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية المتقاعد،

مناسك الحج من حيث الزمان والمكان
موقع مطار جدة تبعاً ألماكن الميقات

د. حذيفة جكر
عضو الهيئة التعليمية، أ. ك. كلية اإللهيات، جامعة نجم الدين أربكان

وقفة مزدلفة؛ الزمان والمكان
أ.د. إسماعيل قره غوز
كلية اإللهيات، جامعة دوزجة

حول حكم المبيت بمنى تقييم تحليلي آلراء المذاهب
أ.م. د. يشار يغيت

كلية العلوم اإلسالمية، جامعة يلدرم بيازيد

وقت رمي الجمرات، دراسة أصولية
أ.د. خالد حنفي

 عضو مجلس اإلفتاء األوربي / رئيس مجلس الفتوى في ألمانيا / عميد كلية العلوم اإلنسانية في
أوروبا / ألمانيا
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الجمعة - 2 نيسان/أبريل 2021

الجلسة الثامنة )صالة المدينة( : 10:30 - 12:15

رئيس الجلسة:
أ.م. د. فاتح قورت،
مدير المنشورات الدينية العام

 عمليات عبادة الحج التاريخية من
عصر النبي )ص( إلى يومنا

 عملية تحريف عبادة الحج وتصحيحها من عصر
 الجاهلية إلى عصر السعادة النبوية

د. حسين غوك ألب
عضو الهيئة التعليمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة سلجوق

عبادة الحج في عهد النبوة والخلفاء الراشدين
أ.م. د. مصطفى نجاتي باريش

كلية العلوم اإلسالمية، جامعة حجي بيرم أنقرة

الحج والكعبة في ظل الصراع األموي الزبيري على السلطة
أ.م. د. تحسين كوج يغيت

كلية برغوي للعلوم اإلسالمية
في جامعة إيجة طالبة الدكتوراه نيلغون َجويك

 خدمات الحرميين وتجربة الحج في العصر العباسي
أ.د. مصطفى دمرجي
كلية اآلداب، جامعة سلجوق

 التنافس السلجوقي-الفاطمي على طرق الحج ومنطقة
الحجاز في القرنين الحادي عشر والثاني عشر

 د. عبد الرحمن غولَمز
عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات جامعة غوموش خانة

لمحة عامة عن تطبيقات الحج في العصر المملوكي
د. عدنان قرة

عضو الهيئة التعليمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة يلدرم بيازيد

الجلسة السابعة )صالة مكة(: 10:30 - 12:15

رئيس الجلسة:
أ.م. د. سليم أرغون،

نائب رئيس الشؤون الدينية

الحج بأبعاده االجتماعية
 في سياق اآلية 79 من سورة المائدة: أثر الكعبة
والحج على حياة المسلم الشخصية واالجتماعية

د. برهان إشليان،
نائب رئيس الشؤون الدينية

 الصورة النمطية للحاج: اختبار هوية الحاج
على أساس المكانة الدينية

 د. فاطمة جقمك
عضو الهيئة التعليمية كلية اإللهيات جامعة حران

بعض المعتقدات الخاطئة التي تعتبر عائقا أمام الحج في بالدنا
ولي طالر

مراقب، دار إفتاء والية شرناق

 قوة الحج التحويلية من الشعائر إلى
المشاعر: مالكولم إكس نموذجًا

فاروق طورخان
واعظ الرئاسة

 د. حميد أق تورك
عضو الهيئة التعليمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة أدي يمان

الحج وإشاعة روح األخوة بين الحجاج
أ.م. د. محمد إقبال

من جامعة اسالم اباد، باكستان

تأسيس األخوة اإلسالمية العالمية وعبادة الحج
أ.م. د. محمد ألتون طاش

كلية اإللهيات، جامعة بوزوك

الجلسة السادمسة )صالة المدينة( - 10:00-09:00 

رئيس الجلسة:
قادر دينج

المدير العام لخدمات التعليم

الحج في مذكرات الرحالة )سياحت نامة(
 الحج في مذكرات الرحالة )سياحت نامة( وعيون الرحالة

أ.د. نور الدين غميجي
كلية اإللهيات، جامعة إسطنبول

عبادة الحج في القرن الرابع عشر بعيون الرحالة ابن بطوطة
د. حسن تّلي

عضو الهيئة التعليمية كلية العلوم اإلسالمية، جامعة مرسين

 أثر تقليد الحج على غرب إفريقيا: الحج الشهير
لمانسا موسى عام 4231 نموذجاً"

د. عبد الله حكيم كويك
معهد تورنتو اإلسالمي

الجلسة الخامسة )صالة مكة( - 10:00-09:00

رئيس الجلسة:
عثمان ِطراشجي:

نائب رئيس الشؤون الدينية

الجمهورية التركية - منظمة الحج
 ممارسات التأمين والتكافل لركاب الحج

والعمرة في مواجهة المخاطر الجديدة
أ.م. د. حسن دوغان

 رئاسة الشؤون الدينة منظمة الحج
رمزي بيرجان

المدير العام لخدمات الحج والعمرة

 تنظيم الحج في ظروف السوق الحرة
ضياء الدين شاهين

عضو المجلس اإلداري التحاد وكاالت السياحة في تركيا
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الجمعة - 2 نيسان/أبريل 2021

الجلسة الثانية عشرة )صالة المدينة( - 17:45-16:15

رئيس الجلسة:
سالمي أجان

المستشار القانوني األول

الحج في العهد العثماني
موكب الحج الشريف ورحلة الحج في العهد العثماني

د. عبد الله جقماق
عضو الهيئة التعليمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة أفيون

في العهد العثماني صيانة وإصالح أماكن الحج
د. إسماعيل متين

عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة أسكي شهير عثمان غازي

 مساعدات وأوقاف الحرمين في الدولة العثمانية
حسب سجالت الصرة لعام 7171/9211

د. نيلوفر أتش
عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة بوزوك

 انعكاس أبعاد مشقة الحج على سجالت قاضي
)حسب سجالت 61-81 إسطنبول(

أ.م. د. نوزات أركان
كلية اإللهيات، جامعة قرقلر إلي

عبادة الحج في العهد العثماني
أيصل شاهين

واعظ، دار افتاء والية قارص

الجلسة الحادية عشرة )صالة مكة( - 17:45-16:15

رئيس الجلسة:
د. مصطفى بولنت داداش

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشؤون الدينية

 الفروق االجتهادية والرخص وتجلياتها
في ممارسات الحج

تغير الحكم في سياق مناسك الحج
د. فاتح جنار

عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة قورقوت عطا

حكم العمل برخص المجتهدين في مناسك الحج
 د. لطيف ألتون

عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات جامعة أردخان

 االستفادة من اختالف االجتهادات في الجزاء
 المترتب على انتهاك محظورات اإلحرام

د. يحيى صولماز
خبير المجلس األعلى للشئون الدينية

 نظرة مختلفة على العقوبات المترتبة على الرفث
والفسوق والجدال من محظورات اإلحرام

د. نظام الدين أرُغوان
واعظ، دار افتاء والية إالزيغ

أحكام المخيط في الحج )دراسة فقهية مقارنة(
 محمد حيدر الحبر الطيب

جامعة القرآن الكريم في السودان

الجلسة العاشرة )صالة المدينة( - 14:30 - 15:45 

رئيس الجلسة:
عاكف بوصماز

المدير العام للموارد البشرية

الحج في ظروف الوباء
آثار األمراض الوبائية على الحج في تاريخ اإلسالم

د. محمد نور أقدوغان
خبير مجلس األعلى للشئون الدينية

نظرة إلى عمرة النبي )ص( وحجه في فترة وباء كورونا
د. عثمان نديم يكتار

عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة نامق كمال

 التحضير لحج 2441 هـ وتأثير جائحة كوفيد
السيد صالح السيد عبد الرحمن
رئيس هيئة الحج الماليزية - المدير التنفيذي

 الحج في سياق فقه األزمات
 د. طوبى هاجر قورقماز

 عضو الهيئة التعليمية، جامعة وقف السلطان محمد الفاتح

الجلسة التاسعة )صالة مكة( - 14:30 - 15:45

 رئيس الجلسة:
د. يوسف دوغان

مفتي والية أنقرة

تأمالت الحج الثقافية
 تأمالت الحج األدبية واالجتماعية والثقافية في أمتنا،

ونظرة عامة موجزة عن خدمات أسالفنا للحرمين
أ.د. عمر يلماز

كلية العلوم اإلسالمية، جامعة يلدرم بيازيد

 تأمالت الحج في األدب العربي: )مقارنة بين
الحريري ومحمد أبي بكر رشيد(

د. محمد فاروق جفجي
كلية اإللهيات، جامعة بولو ابانت عزت بيصال

 شوق الحج في الثقافة الصوفية: عبد الرحمن
الغباري في كتابه مناسك الحج نموذجًا

د. عمر أوزغول
تعيينات رئاسة الشؤون الدينية I رئيس الدائرة

 أقوال على طريق الحج: العاشق الريحاني
وأغنية »طورنه لر« ومديح »المدينة«

د. بيرول يلدرم
 عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة قسطمونو
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الجلسة السادسة عشرة )صالة المدينة( - 11:00 - 12:30

رئيس الجلسة:
بنيامين ألبيرق

المدير العام للخدمات الدينية

إمارة الحج باعتباره تطبيقاً تاريخياً لإلدارة
تجربة إمارة الحج في سياق المساهمات الجديدة لمنظمة الحج

 د. كنجال شن يايال
عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات جامعة باموق قلعة

واجبات أمير الحج باعتباره مديراً للحجاج
مراد أر أوغلو

واعظ السجن، دار افتاء والية قونية

أمراء الحج األمويين وممارساتهم في عهد السفيانيين
د. عمر أقطاش

عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة قسطمونو

 بعض األمثلة من العصر األموي على
االستخدام السياسي إلمارة الحج

أ.د. أحمد طوَطر، كلية اإللهيات، جامعة قورقوت عطا
د. حجي أطاش، عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة قورقوت عطا

 قائم مقامية أمير الحج في إطار التحول اإلداري إلدارة
الحج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

أ.د. مصطفى غولر
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة أفيون

الجلسة الخامسة عشرة )صالة مكة( - 11:00 - 12:30

رئيس الجلسة:
 أ.د. إبراهيم حلمي قارصلي

نائب رئيس الشؤون الدينية

I فعاليات التعليم واإلرشاد في الحج في بلدنا والعالم
 مساهمات البرنامج التأهيلي الخاص بالحجاج

أ.م. د. فاتح قورت،
مدير المنشورات الدينية العام

 التحضير الروحي للحج في سياق فعاليات
اإلرشاد والتأهيل قبل الحج

أ.د. أحمد أمين أي
كلية اإللهيات، جامعة أولوداغ

 اإلنسان وتأهيله ولغة التواصل في منظمة الحج
أ.د. فكرت قرمان

عميد كلية اإللهيات، جامعة إنونو

أنشطة التدريب واإلرشاد بعد العودة من الحج
د. ولي وهبي برداقجي

نائب مفتي الوالية، دار افتاء والية عشاق

الحج في العالم الرقمي: خطر فقدان الروح في لغة الرؤية
أ.د. حليا ألبر

كلية اإللهيات، جامعة مرمرة

 الجلسة الرابعة عشرة )صالة المدينة( - 09:00 - 10:30 

رئيس الجلسة:
 فاتح محمد قَرَجة،

رئيس التوجيه والتفتيش

الحج بأبعاده النفسية
الدالالت الرمزية ألفعال الحج وِحَكمها

 أ.د. عبد الرحمن قهرمان
عضو المجلس األعلى للشؤون الدينية،

 محاولة فهم تحول زيارة الحج / العمرة إلى شغف وعمل متكرر
أ.م. د. عبد الواحد سازان
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة مرسين

 بعض المحددات والمقترحات في شأن إعداد
 الحجاج في سياق دوافعهم للحج

أ.د. فاروق قَرَجة
كلية اإللهيات، جامعة رجب طيب أردوغان

 اآلثار النفسية في الحج، واقع وصفها، ومأمول
استثمارها. للنهوض بالفرد والمجتمع المسلم

أحمد أبو القاسم عبد الله الجليدي
مدير دائرة البحوث والتميز المؤسسي في المديرية العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية في ليبيا

آثار الحج على نفسية اإلنسان
د. السيد محمد الطباطبائي

 جامعة آزاد اإلسالمية في طهران

 الجلسة الثالثة عشرة )صالة مكة( - 09:00 - 10:30

رئيس الجلسة:
محمود ترك

رئيس قسم تطوير االستراتيجي

الحج من وجهة نظر المشاكل الصحية
 في سياق األمراض التي تصيب الحج تقييم البيانات

اإلحصائية للسنوات األربع الماضية
 أ.د. م. رضوان يالجين

كلية الطب جامعة غازي

ممارسات الحجاج للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي أثناء الحج
 بتول جقماق

طالبة دكتوراه - جامعة يلدرم بيازيد

الحج مثااًل على التغذية الجماعية
فاطمة أيكول، أخصائية التغذية

 زهراء قالط، أخصائية التغذية
 نيرمين جليكايا، أخصائية التغذية

أ.م. د. نازان ياردم، رئيسة الدائرة، وزارة الصحة
الحج واألمراض العالمية، والوقاية منها

أ.م. د. نازان ياردم
رئيسة الدائرة، وزارة الصحة

 كيف يتم التخطيط للرعاية الصحية للحاج
 المصاب بمرض السكر أثناء الحج؟

د. بهار إنكايا
عضو الهيئة التعليمية، جامعة يلدرم بيازيد
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الجلسة العشرون )صالة المدينة( - 17:15-16:00

رئيس الجلسة:
 أ.د. حسن سهيل عبود الجميلي،

جامعة االمام األعظم، بغداد

II - منظمة الحج في البلدان األخرى
 تنظيم الحج والعمرة في أندنوسيا في العقد األخير

وإدارته في زمن جائحة كوفيد -91
أ.د. أماني لوبيس

رئيس جامعة شريف هداية الله اإلسالمية في أندنوسيا

 تقييم تنظيم الحج لدى لجنة الحج العليا السورية - إجراءات
التسجيل - اختيار الحجاج - تقييم فئات الحجاج

أ.د. أحمد فتحي الحداد
 الجمهورية العربية السورية - مكتب البحث العلمي والدراسات باللجنة العليا للحج - نائب المدير

العام لخدمات الحج والعمرة

الحج في موريتانيا: المنهج والواقع واآلفاق المستقبلية
محمد أمين الشيخ أحمد

وزارة الشؤون اإلسالمية في موريتانيا، مدير التعليم االبتدائي

 تقييم مستوى الخدمة المقدمة للحجاج السوريين من
خالل تقييم أداء العاملين في ملف الحج السوري

هشام محمد الخطيب
كلية الشريعة، جامعة دمشق، سوريا

رئيس قسم الدين في لجنة الحج السورية العليا

االستماع إلى أناشيد الحج

الجلسة التاسعة عشرة )صالة مكة( - 17:15-16:00

رئيس الجلسة:
محمد بيلغين

المدير العام للخدمات اإلدارية

I - منظمة الحج في البلدان األخرى
 عملية الحج األفغانية: بين الممارسات القديمة والجديدة

 محمد عثمان طارق
جمهورية أفغانستان اإلسالمية، وزارة الشؤون الدينية والحج، نائب الوزير

مراحل تطور الحج في جمهورية الصومال
محمود معلم يحيى

وزير الدولة الصومالية

الحجاج اإلندونوسيون: بين الجهاد والدبلوماسية السياسية
د. حمقا حسن

جامعة شريف هداية الله اإلسالمية أندنوسيا، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 تقييم منظمة الحج: تطور إدارة الحج في نيجيريا
ذكر الله ُعال كونلي حسن

الرئيس التنفيذي للجنة الحج النيجيرية

الجلسة الثامنة عشرة )صالة المدينة( - 15:15-14:00

رئيس الجلسة:
حافظ عثمان شاهين

رئيس مجلس القراءات وتدقيق المصاحف

موسيقى الحج
موسيقى الحج في العهد العثماني

د. تاج الدين بِِيك
عضو الهيئة التعليمية، كلية اإللهيات، جامعة إنونو

بعد الحج الجمالي: موسيقى الحج
أ.د. حسين أق بينار، كلية اإللهيات، جامعة حران

مصطفى سعيد ديلك، موظف التعليم، كلية اإللهيات، جامعة حران
مكانة الموسيقى الدينية وأهميتها في خدمات إرشاد الحج والعمرة

أ.م. د. فاتح قوجة
كلية اإللهيات، جامعة أنقرة

مكانة وأهمية الموسيقى الدينية في مراسم وداع الحاج واستقباله
د. محمد سوينج

عضو الهيئة التعليمية، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة العلوم االجتماعية أنقرة

الجلسة السابعة عشرة )صالة مكة( - 15:30-14:00

رئيس الجلسة:
الدكتور ظاهر عبد الحميد صالح

جامعة القرآن العالمية، السودان

II التعليم واإلرشاد في العالم وفي بلدنا الحج عمليات
دور الحكومة األندونيسية في تقديم مناسك الحج للحجاج

أ.د. سري إلهام لوبيس
وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا

 دورة الحاج التأهيلية: إعداد الحجاج لمسؤولية
االجتماعية أثناء الحج وبعده

د. مشرف حسين األزهري
بإنجلترا ورئيس األئمة Nottinghamshire Karimia رئيس معهد

 األنشطة اإلرشادية والتعليمية قبل الحج في ماليزيا
شهرين بن أول الدين
لومباغا تابونغ حاجي، ماليزيا

أنشطة التعليم واإلرشاد للحج في العالم 1
أسامة عبد الكريم عثمان

رئيس قسم الدين لجنة الحج السورية

التوجيه واإلرشاد في الحج. أحكامه ومقاصده الشرعية
د. كوجون باقي سامب

وزارة التربية الوطنية في السنغال ومفتش اللغة العربية والتربية الدينية
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البرنامج الختامي )صالة مكة( - 18:00

أ. د. علي أرباش
رئيس الشؤون الدينية

عثمان ِطراشجي
نائب رئيس الشؤون الدينية

رمزي بيرجان
المدير العام لخدمات الحج والعمرة

البرنامج الختامي )صالة مكة(
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