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(2 ) 28-07-2022 
مفاهيم تأسيسية في  

 قضية الهوية 

 ندوة  الفترة األولى 
 والحزب األمة والوطن    مفاهيم

 االلتقاء واالفتراق نقاط 
10.00-12.30 

 عبد الحي يوسف د.  مفهوم األمة وأهمية االنتماء في تشكيل الهوية 

 تكروري  هايل  نوافد.  لهويةبا وعالقتها  والحزبمفاهيم الوطن والقطر 

 الثانية الفترة 

 عصام البشير أ.د.  تشكيلها مفهوم الهوية وآليات  19.00-18.00 األمة وهويتها الحضارية  محاضرة 

 ندوة 
الهوية وخطر غيابها   أهمية

 والسردية التاريخية 
19.00-20.30 

 عمار السواح د.  ملفهوم الهوية  السردية التاريخية 

 جمال عبد الستار د.  أهمية الهوية وخطر غيابها 

(3 ) 29-07-2022 

  – الهوية اليهودية

تجارب بعض  

  املجتمعات اإلسالمية 

في الحفاظ على  

 الهوية 

 ندوة  الفترة األولى 

  ومنظماتالشباب اليهودي  دور 

املجتمع املدني في صناعة هوية  

 املشروع الصهيوني 

10.00-12.30 

 د. خضر إلياس  دور الشباب اليهودي في تكوين الهوية الصهيونية  

صناعة هوية  دور منظمات املجتمع املدني في  

 املشروع الصهيوني 

د. نكتل عبد الهادي  

 عبد الكريم 

 ندوة  الفترة الثانية 

جتمعات  امل  بعض تجارب

في الحفاظ على   سالميةاإل 

 اإلسالمية  الهوية

18.00-20.30 

 محمد بصير د.  نموذج دول روسيا في الحفاظ على الهوية 

 يغوري أو أمين   محمد ا.  نموذج تركستان في الحفاظ على الهوية 

 ران دو جالل د.  نموذج تركيا في الحفاظ على الهوية اإلسالمية 

(4 ) 30-07-2022 
اإلعالم  اللغة العربية و 

 ا بالهويةموعالقته

 ندوة  الفترة األولى 
اللغة العربية بوصفها أحد  

 مرتكزات الهوية 
10.00-12.30 

 الجنيد حسين  ا.  ألدب العربي وتشكيل الوعي والهويةا

 اللغة العربية والهوية اإلسالمية 
د. أحمد الحسني   

 الشنقيطي 

 20.30-18.00 اإلعالم وصناعة الهويات  ندوة  الفترة الثانية 
 عزام التميمي د.  السياسية والفكرية في صناعة الهوية   اإلعالم أثر

 حافظ الكرمي د.  القيمية والسلوكية عالم في صناعة الهوية  اإل أثر 

(5 ) 31-07-2022 

  املسلمون في الغرب

  –  معركة الهويةو 

 الجهاد وأثره في الهوية 

 ندوة  الفترة األولى 
املسلمون في الغرب ومعركة  

 الهوية 
10.00-12.30 

 أ.د. منذر قحف  سلمين في الغربالهوية املالية للم

 حافظ الكرمي د.  في الغرب صور املعركة على الهوية

 عزام التميمي د.  نماذج من الحفاظ على الهوية وآليات ذلك

 ندوة  الفترة الثانية 
الجهاد في سبيل هللا وأثره في  

 تشكيل الهوية
18.00-20.30 

 د. محمد عبد الكريم  الجهاد الراشد وأثره في صناعة هوية األمة 

 الساعدي د. سامي  تشويه الجهاد بين الحاقدين والجاهلين 

 الشيخ مخلص برزق  أثر شعيرة الجهاد في تشكيل الهوية اإلسالمية 

 حفل االفتتاح  01-08-2022 ( 6)



أثر العلوم الشرعية  

 (1في صناعة الهوية )
 ندوة  الفترة الثانية 

في   ملسو هيلع هللا ىلصالعالقة بالنبي أثر 

 اإلسالمية   الهوية  صياغة
18.00-20.30 

 د. محمد سعيد بكر  الهوية اإلسالمية   صياغةأثر السيرة النبوية في 

 د. محمد الصغير  وعالقته بهوية األمة  ملسو هيلع هللا ىلصالدفاع عن النبي 

 أ.د. عبد الجبار سعيد  الهوية اإلسالمية  صياغة أثر السنة النبوية في 

(7 ) 02-08-2022 

أثر العلوم الشرعية  

 (2في صناعة الهوية )

 مشترك 

 دورة الفترة األولى 
  صياغةأثر القرآن الكريم في 

 اإلسالمية  الهوية
 اإلسالمية  الهوية  صياغةأثر القرآن الكريم في  10.00-12.30

أ.د. عبد السالم 

 املجيدي 

 ندوة  الفترة الثانية 
  صياغة أثر الفقه اإلسالمي في 

 الهوية اإلسالمية 
18.00-20.30 

 د. حاتم عبد العظيم  اإلسالمية  الهوية صياغة في أثر األحكام الفقهية 

 د. محمد همام ملحم  اإلسالمية  الهوية صياغةفي أثر أصول الفقه 

 زيد  د. وصفي أبو اإلسالمية  الهوية صياغةفي أثر مقاصد الشريعة 

 د. عطية عدالن  اإلسالمية   الهوية صياغةفي أثر السياسة الشرعية 

 رحلة 03-08-2022 ( 8)

(9 ) 04-08-2022 

  -  تراكم الهويات

الشذوذ وأثره في  

 تدمير الهوية 

 تجربة سجن تدمر  12.30-10.00 االستبداد والسجون والهوية  دورة الفترة األولى 
 ا. عمر حذيفة 

 ا. محمود عاشور 

 20.30-18.00 والهويةالقرآن الكريم  دورة الفترة الثانية 
 التفسير الكلي لسورة النساء 

 إضاءات في الهوية اإلسالمية 

أ.د. عبد السالم 

 املجيدي 

(10 ) 05-08-2022 

اليقين ونصرة النبي  

تشكيل الهوية   - ملسو هيلع هللا ىلص

 السياسية 

 مشترك 

 الفترة األولى 

 اليقين ودوره في تشكيل الهوية  11.00-10.00 والهوية اليقين  محاضرة  
املجيد  محمد عبد 

 الزنداني

 من موقعك؟ ملسو هيلع هللا ىلصكيف تنصر رسول هللا  12.15-11.15 ملسو هيلع هللا ىلص مع الرسول  محاضرة 
  محمد الصغير د. 

 األستاذ محمد إلهامي 

 دورة الثانية الفترة 
تشكيل الهوية السياسية عند  

 الشباب 
18.00-20.30 

نموذج تطبيقي: فلسطين بين املقاومة والتسوية  

 هوية القضية اليوم وطبيعة الصراع ومن يصنع 

 القائد خالد مشعل  

 أبو الوليد 

(11 ) 06-08-2022 

دور املقاومة في  

  – تشكيل هوية األمة 

البعد الحضاري  

 للهوية

 مشترك 

 دور املقاومة الفلسطينية في صياغة هوية األمة  12.30-10.00 والهوية املقاومة الفلسطينية  ندوة  الفترة األولى 
 د. موس ى أبو مرزوق 

 د. محمد الهندي 

 20.30-18.00 البعد الحضاري للهوية  دورة الفترة الثانية 
وحدة الفضاء الحضاري اإلسالمي "رحلة ابن  

 بطوطة نموذجا"

أ.د. محمد املختار  

 الشنقيطي 



(12 ) 07-08-2022 
دور اإليمان والتربية  

 في صناعة الهوية 

 ندوة  الفترة األولى 
أثر التربية والدعوة إلى هللا في  

 الهوية اإلسالمية   صياغة
10.00-12.30 

 دور املسجد في صياغة الهوية اإلسالمية 
علي عبد املجيد  د. 

 الزنداني

 د. مجد مكي  أثر الدعوة إلى هللا في صياغة الهوية اإلسالمية 

 الشيخ محمد القادري  اإلسالمية أثر التربية القرآنية في صياغة الهوية 

 ندوة  الفترة الثانية 
أثر اإليمان واألخالق في صياغة  

 الهوية اإلسالمية 
18.00-20.30 

 د. خير هللا طالب الهوية اإلسالمية  صياغة أثر التزكية القلبية في 

 الشيخ حسن الحميد  فاعلية األخالق في التغيير والتأثير 

 الشيخ محمد الحزمي نداء الرحمن وإغواء الشيطان النفس بين 

 فائز شبيل د.  أثر اإليمان في صياغة هوية املسلم 

(13 ) 

08-08-2022 

)دورة 

الدبلوماسية  

 (إناث-  العامة

األسرة املسلمة  

 وتحديات الهوية 

 مشترك 

 ندوة  الفترة األولى 
والفطرة  األسرة املسلمة 

 ومعركة الهوية السليمة 

10.00-12.30 
 كندة حواصلي د.  أفكارها وأثرها في األسرة و النسوية تياراتها 

 د. فضل مراد  الفطرة ومعركة الهوية 

 د. هبة رؤوف عزت  األسرة في مهب العوملة  20.30-18.00 دورة الفترة الثانية 

(14 ) 

09-08-2022 

)دورة 

الدبلوماسية  

-  العامة

 (ذكور 

  والفن التاريخ والتراث  

بصياغة   موعالقته

 الهوية 

 ندوة  الفترة األولى 
دور التاريخ والتراث في صياغة  

 الهوية 
10.00-12.30 

 إلهامي محمد ا.  ة التاريخ اإلسالمي ودوره في الحفاظ على الهوي

 د. حسان الصفدي  في صناعة الهوية أثر التكوين الثقافي

 د. عثمان سعيد  الحفاظ على الهويةالوقف ودوره في 

 ندوة  الفترة الثانية 
في صياغة  والثقافة دور الفن 

 الهوية 
18.00-20.30 

 محمد العدوي د.  في تشكيل الهويات  والدراما والغناء دور السينما

 د. محمد أبو راتب  الفن اإلسالمي الهادف ودوره في صناعة الهوية 

(15 ) 10-08-2022 
تحديات الهوية في  

 فلسطين والقدس 

 ندوة  الفترة األولى 
القدس  تحديات الهوية في  

 وآليات املواجهة   واألقص ى
10.00-12.30 

 د. مروح نصار  إجراءات العدو الصهيوني ملحو هوية القدس 

املسجد  جراءات العدو الصهيوني لطمس هوية إ

 املبارك   األقص ى
 الوهاب د. عامر عبد 

 ا. أيمن زيدان  آليات ومنهجيات املواجهة 

 الفترة الثانية 

 6.30-6.00 الشركس وتجربة الهوية  محاضرة 
تاريخ الشراكسة املاض ي والحاضر وعالقتهم  

 بالهوية اإلسالمية 
 ا. أصالن بن محمد 

 8.00-6.30 اإللحاد وخطره على الهوية محاضرة 
وخطره على الهوية ومنهجية  اإللحاد املعاصر 

 التعاطي معه 
 ا. محمد خير موس ى 

 8.30-8.00 التجربة اإلثيوبية  محاضرة 
تجربة املسلمين في الحبشة والقرن اإلفريقي  

 للحفاظ على الهوية 
 د. عبد هللا خضر 



 رحلة 11-08-2022 ( 16)

(17 ) 12-08-2022 

النظام اإلسالمي  

والواقع السياس ي  

 في الهوية  وأثره

 ندوة  الفترة األولى 
تحديات الهوية املتعلقة  

 بالعلوم الشرعية
10.00-12.30 

 محمد خير موس ى ا.  ذكورية الفقه اإلسالمي دعوى 

وعالقته بتيار  تاريخية النص الشرعي دعوى 

 الحداثة
 ونيس املبروك د. 

 ندوة  الفترة الثانية 
وأثره في  ي النظام اإلسالم

 تشكيل الهويات
18.00-20.30 

االقتصاد اإلسالمي في مواجهة منظومة االقتصاد  

 املعاصر 
 د. أشرف دوابة 

 التراث السياس ي اإلسالمي وأثره في تشكيل الهوية
أ.د. سيف الدين عبد  

 الفتاح 

 االنبعاث الحضاري القادم

 نموذجه وهويته وأولوياته
 د. حسين قزاز 

(18 ) 13-08-2022 
العمل اإلسالمي  

 وعالقته بالهوية

 أ.د. عماد الدين رشيد  دور املرجعية في بناء الهوية اإلسالمية 12.30-10.00 املرجعية والهوية  دورة الفترة األولى 

 دورة الفترة الثانية 
دور الحركات والتيارات  

 اإلسالمية في تشكيل الهوية
 د. سعد الكبيس ي  الهوية  بناءدور الحركات والتيارات اإلسالمية في  18.00-20.30

 ورش العمل الختامية  14-08-2022 ( 19)
 12.30-10.00 ورش عمل  ورشة الفترة األولى 

 معز الظاهري ا.  تجربة مسابقة املناظرة 

  (1ورشة عمل )

 ورش العمل الختامية  الفترة الثانية 

 اليوم الختامي  15-08-2022 ( 20)

 


