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يبرنامج المؤتمر العالمي الحادي عشر لبديع الزمان سعيد النورس  

البناء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية اإليجابي العمل  

 

  الجلسة االفتتاحية

مؤتمراتللالخليج  مركز: المكان   

2017 أكتوبر 1 األحد  :التاريخ  

 

الكريم القرآنمن  تالوة                             10:30  

الوطني النشيد                                         10:40  

45:10                 ترحيبيةكلمة                       

                  قصير فيلم                         10:55

50:11 رسميةالكلمات ال                                     

لضيوفكلمات ا                                  11:30  

    14:30                 الختام                          
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المؤتمر جلسات  

إريسين توبكابي فندق: المكان  

2017 أكتوبر 2 االثنين   

 

  1القاعة أ / أ

 :009 – 10:30  

جامعة أوجاق –حسين يشار الجلسة:    رئيس      

    - بعض المالحظات حول أصول الفقه والعمل اإليجابي البناء )ت(

تركيا ،غوموشخانه جامعة فيدان، يلماز  

- اجتهادات وآراء األستاذ سعيد النورسي حول تشكيل الطمأنينة الفردية والمجتمعية  -

 )انج(

تركيا -جامعة يوزونجو ييل  –حياتي آيدن    

   - دور التوحيد اإلسالمي في بناء عالم أفضل: النظرة األساسية لرسائل النور )إنج(

نيجيريا فوديو،يدان عثمان جامعة شريف، فوداي افيو  

 مبادئ اإلنتاج واالستهالك في استدامة منتجات الطعام الحاللفي رسائل النور )إنج( -

ماليزيا ، عالميةال اإلسالمية الجامعة كارتيكا، بيتانيا  

 العمل اإليجابي بين التيارات الفلسفية ورسائل النور)ع(

ر الجزائ الجزائر، جامعة ر،لخض شريط  
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1القاعة  ب / ب    

9-10:30    

ألميرا أحمتوفا الجلسة : رئيس  

 أسس العمل اإليجابي البناء في القرآن الكريم  )ت(

تركيا  -جامعة إيغدر –ي أرن شاد  

 أسس العمل اإليجابي البنّاء استناداً على القرآن الكريم)ت(

تركيا بيسال، زتع ابانت جامعة كاراساكال،شعبان   

 الفهم والتعايش الديني من خالل تفسير إشارات اإلعجاز لألستاذ سعيد النورسي )إنج(

أوكرانيا أوستروه، ألكاديمية الوطنية الجامعة ياكوبوفيتش، ميخائيلو  

 تجديد المفاهيم وطرق تنزيلها )ع(

المغرب -ود. صباح زخنيني  اني،األمر  الحسند.   

  العمل اإليجابي في أفكار بديع الزمان سعيد النورسي)إنج(

جامعة إكستر ، بريطانيا بيرينجي، سويندام  

  

1القاعة س / س  

 جلسة عربية 

9:00 –  10:30  

 

المغرب –جامعة ابن زهر  -رئيس الجلسة : عبد الكريم عكيوي  

 

 )ع(األعداء الثالثة وُسبل مكافحتها في منظور رسائل النور
باكستان نجاب،الب جامعة مداني،ه رفأش حامد  
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 العمل اإليجابي البناء .. مركزية التربية الروحية وفاعليتها في رسائل النور)ع(

مصر المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، حلمي، محمد  

ع() البناء اإليجابي لعملا الشرعية لمنهج األسس  

األردن جرار، يزفر مأمون  

 العمل اإليجابي للتعايش السلمي في عالم متعدد األديان ومتعدد الثقافات )ع(

إندونيسيا   هللا، هداية فشري جامعة لوبيس، أماني  

 

 

    10:30 – 11:00  

 استراحة شاي وقهوة

 

 

2أ / أ  القاعة  

11:00 - 12:30  

إندونيسيا-جامعة بانكاسيال  –أندي فيصل باكتي  رئيس الجلسة:  

  أمثلة على العمل اإليجابي البناء وتطبيقاتها العملية في رسائل النور )ت(

تركيا أكساراي، جامعة سويلو، راسم  

 البيان االجتماعي والعمل اإليجابي البناء )ت(

تركيا الزعيم، الدين صباح جامعة اناتان،ج رقدي  

(نجإ) وجهة نظر األستاذ سعيد النورسي في التكامل: ردود الفعل في اإلعالم األوكراني  

ياناأوكر ،فة والمتدينينالمؤسسة األوكرانية للفالس إيغور، ديمتورك  
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 الحرمان االجتماعي للمسلمين في الهند: برؤي األستاذ سعيد النورسي )إنج(

الهند كيراال، جامعة بيجوم، بشرى  

 دور العمل االيجابي في مواجهة فكرة العداء لالسالم  من خالل رسائل النور )ع(

الجزائر  ،المدرسة العليا لألساتذة  ،دويدة نفيسة  

 

 

 

 

 

2ب ب/     القاعة   

11:00 - 12:30  

تركيا -جامعة إسطنبول -غلولطيف نبي أوإسماعيل  الجلسة : رئيس   

  العمل اإليجابي في البحث عن الحق )ت(

تركيا ،البحر األبيض جامعة بكال، علي  

 أسس االئتالف اإلنساني ومعالم إدارة االختالف الحضاري بين مقاصد القرآن ورسائل النور) ع(

السعودية العربية المملكة ،الملك خالد جامعة بوزيان،  عطية مريم  

 أدب االختالف عند بديع الزمان سعيد النورسي )ت(

تركيا ديميريل، سليمان جامعة بالن،ق محمد  

 حماية حقوق اإلنسان في ضوء رسائل النور(إنج( 

الهند غوهاتي، جامعة م،عال ريز  

 المقاربة الخضراء في الكتب الحمراء )ت(
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تركيا ديكل، جامعة ينيغون، هيمإبرا  

نج()إالفكر التربوي بين اإلمام الغزالي وسعيد النورسي  

جامعة كيراال / الهند –نوشاد وازهايل   

   

بالعربية جلسة باللغة  

12:30 -11  2القاعة   س / س   

محسن عبد الحميد الجلسة: رئيس  

النورسي العدالة والسعادة البشرية كما تتجلى في كتابات بديع الزمان  

الهند نهرو، الل جواهر جامعة عبيد، عبيد الرحمن  

فقة....عمل اإليجابي : أألخوة المحبة الشمفاهيم ذات عالقة بال  

أوغندا ماكيريري، جامعة ،متقوبيا المجيد عبد حسن  

 نحو نظرة إيجابية للمرض في المجتمعات اإلسالمية عند سعيد النورسي 

ائرالجز وهران، جامعة العقعاق حفصة  

   والممارسة الوعي نورسي،ال فكر في التعايش

الجزائر تلمسان، جامعة محمد، يربلبش  

 العمل اإليجابي في مقاصد العبادات ودوره في بناء عالم أفضل من خالل رسائل النور 

المغرب زهر، ابن جامعة فوزي، يوسف  

 

 

والصالة استراحة الغداء  

12:30- 14:00  
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3أ /  أ  القاعة   

014:0 - 15:30  

 رئيس  الجلسة: إسحاق أوزجال – جامعة سليمان ديميريل – تركيا

            أمثلة العمل اإليجابي البناء في القرآن الكريم من منظور رسائل النور)ت(

تركيا أوسكودار، جامعة بيكي، نيازي  

 تحول اإليمان القرآني إلى سلوك إيجابي بناء )ت(

اتركي أوساك، جامعة ار،يش حسين  

 

 تأمل في معالجة المحن اإلنسانية في رسائل النور )إنج(

بانغالديش إسالم، كوشتيا جامعة حسين، إقبال  

 قواعد األخذ عند النورسي وتطبيقاتها في العمل اإليجابي .)ع(

العراق الدين، صالح جامعة أكبر، إبراهيم فرهاد  

 استشهاد اإلمام النورسي باألدب الفارسي في دعوته للعمل اإليجابي )ع(

    قطر قطر، جامعة ،جردات عبدالحميد علي عبدالكريم

 

 

 

3القاعة ب/ ب  

15:30 - 14:00/  جلسة  
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العراق -جامعة صالح الدين  –أميد نجم الدين المفتي  الجلسة: رئيس  

  . أهمية مفهوم األمن واالستقرار في القرآن والسنة ورسائل النور)ت(

تركيا ،البحر األبيض جامعة ديليك، محمد  

 قراءة  رسائل النور كشكل من أشكال الجهاد)ت(

األمريکية المتحدة الواليات األمريکية، الکاثوليکية الجامعة سيلغان، صالح  

ع() الفكري الجهادب وعالقته اإليجابي العمل  

المغرب ،السعدي المالك عبد جامعة ،بنعمر لخصاصي  

هللا منه)ع( مفهوم الجهاد وموقف بديع الزمان سعيد النورسي رحمه  

العراق السليمانية، جامعة جالل، محمد إسماعيل  

)ع(العمل اإليجابي البناء إلعالء كلمة هللا أو الجهاد المعنوي في رسائل النور  

مصر    حامد، العال عبد عيد اللطيف عبد محمد  

 

3القاعة س / س  

15:30 - 14:00/  عربية جلسة  

العراق  -يلخل الدين عماد:اللجنة  رئيس  

يلعمل اإليجابى من حيث المصطلح والجانب النظرا  

رمص ،العريش جامعة أحمد، الوهاب عبد طارق  

رسيتطبيق العمل اإليجابي في الحوار الديني عند بديع الزمان سعيد النو  

إندونيسيا غونتور، سالمدار ال جامعة ،سو زياد زبيدي   

بية الفقه المصلحي عند اإلمام النورسي وأثره في صناعة اإليجا  

العراق اإلمام األعظم، جامعة وأحمد مرعي،هللا، عبد صالح داوود  
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 تناص )رسائل النور( مع الَهدييَْن في الفاعلية االيجابية لبناء عالم أفضل

 إسماعيل إبراهيم فاضل آل ناصر- جامعة الموصل- العراق

 

شاي وقهوةاستراحة   

15:30 -  16:00  

 

 

   4القاعة أ / أ 

16:00 – 17:30  

 

اتركي –جامعة إيغدر  –: شادي أرن الجلسة  رئيس  

 العمل اإليجابي في رسائل النور : رؤية داللية ومعالجة معرفية)ع(

العراق القادسية، جامعة معارز، أمير عباس  

 لفهم العمل اإليجابي البناء ال بد أوال من فهم نهج بديع الزمان في التعليم )ت(

تركيا ،إسطنبول جيلشيم  جامعةثمان جقماق ع  

 ما تنص عليه الكتب المدرسية وما يفهمه الطلبة منها )ت(

تركيا بينغول، جامعة ،جهاد يشار أوغلو  

 إليجابيقيم التعايش والتواصل اإلنساني في رسائل النور وأثرها في تنمية العمل ا

 )ع(

المغرب   هللا، عبد بن محمد جامعة مصطفى، لحكيم  

 

هالعمل اإليجابي البنّاء ومتطلبات  
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/ الجزائر1عّمار جيدل جامعة الجزائر  

 

 

4القاعة ب / ب   

16:00 - 17:30  

/ المغربالجلسة: حسن األمراني رئيس  

 تحليل معنى مفهوم العمل اإليجابي في رسائل النور)ت(

تركيا ديميريل، سليمان جامعة إسحاق أوزجال  

نج(سي لمستمعيه في الخطبة الشامية )إدعوة النور  

ماليزيا ،العالمية البحاري جامعة توماس، سكينة نور  

 إعادة النظر في العمل اإليجابي: هل هو طريقة أم منهجية)إنج(

بريطانيا دورهام، جامعة رنر،تو كولن  

مفهوم العمل اإليجابي في رسائل النور - دراسة في االصطالح واألسس و 

 العوائق)ع(

السعودية العربية المملكة ران،نج جامعة مان،دع عزيز  

)إنج( ئل النور ودورها في إقرار السالمرسا    

 عبد المنان، المؤسسة اإلسالمية لشمال فنلندة/ فنلندة
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 جلسة باللغة العربية

4القاعة س / س   

16:00 -  17:30  

المملكة العربية السعودية -عبد الرزاق ظفرالجلسة :  رئيس  

 دور الفعل االيجابي في توجيه قانون التضاد لبناء عالم أفضل

 أم كلثوم بن يحيى جامعة الملك خالد 

؛ دراسة في أدبيات رسائل النور التسامح وأثره في بناء اإلنسان المسلم  

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية تركيا محمد، أنمار  

 حلول مشكلة )اليأس( المانع األول للنهوض في رسائل النور

السودان ،الخرطوم جامعة عثمان، فيروز  

النور للعمل اإليجابي وشمول معناهتعريف رسائل   

الهند مومباي، جامعة أحمد، مشيدج  

 دور العمل اإليجابي في وقاية النفس من الحرص وسبل العالج من آثاره 

     ماليزيا ،اإلسالمية العالمية الجامعة رة،اسم سامر

 

 

 

  

 

  2017 أكتوبر 2 الثالثاء 

  5القاعة أ / أ 
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09:00 - 10:30  

 

أوكرانيا -جامعة أوسترو  –ميكائيل ياكوبوفيتش  :الجلسة رئيس  

 منهج االستيعاب والتجاوز في فكر بديع الزمان سعيد النورسي )ع(

المغرب سليمان، موالي سلطانجامعة ال محمد، عال   

 مفهوم العمل اإليجابي البناء في الحالة االجتماعية )ت(

تركيا بوليس، أكاديمية كواكسيل، علي  

)ت(رسائل النور في اإليجابية الدينية السياسية تالعالقا في تحقيق  

تركيا مرمرة، جامعة أيدنر، إردال  

 

 مقارنة بين أفكار األستاذ سعيد النورسي والفلسفة السياسية الحديثة: )إنج(

أوكرانيا   أوستروه، ألكاديمية الوطنية الجامعة شيفشوك، دميترو  

الخطبة دواء ألمراض العالم الحديث،         

يف اللو / جامعة الفلبين، الفلبينجوز  

 

 

 

 

 

 

5القاعة ب / ب   

09:00 - 10:30  
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مراد توماي، جامعة المدنية، تركيا : الجلسة رئيس  

 

رسائل النور)ع( ضوء في اإلسالمية العلوم في اإليجابي العمل  

الهند ،عالية جامعة ن،مسيح الرحم محمد  

 العقيدة في خطاب النورسي: مرتكزاتها ووظائفها )ع(

تونس صفاقس، جامعة ،بسام الجمل  

 مفهوم اإليمان والتوحيد والوحدة في رسائل النور)ت(

  تركيا ،فكرت كرمان جامعة إينونو

 الوصفة النورسية للنجاح: العمل اإليجابي من خالل الدعاء والصالة )إنج(

بوتسوانا   بريتوريا، جامعة/  بوتسوانا جامعة هارون، محمد  
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  5س / س القاعة 

باإلنجليزية كاديميين الشباباأل ؤتمرم   

09:00 - 10:30  

تركيا -جامعة إسطنبول –: إسماعيل لطيف نبي أوغلو  رئيس الجلسة  

 تعزيز الدور الفردي في التغيير االجتماعي: دراسة وجهة نظر األستاذ النورسي

باكستان المسيحية، فورمان كلية الغني، عبد حافظ  

 العنف المعاصر واإلرهاب وتعاليم األستاذ سعيد النورسي

باكستان المعلومات، لتكنولوجيا كومساتس معهد هللا، عبد فاروق  

  األستاذ سعيد النورسي وإحياء السالم والعيش في انسجام 

الهند غوهاتي، جامعة علي، حشمة دحمم  

 الفكر التربوي لبديع الزمان سعيد النورسي في تطوير األمة اإلسالمية

بانغالديش اإلبداعية، للتكنولوجيا مريم شانتو جامعة أودين، الدين لكما دحمم  

 

10:30- 11:00 قهوة/  شاي استراحة   

 

6القاعة أ / أ   

11:00 - 12:30  

تركيا -جامعة صباح الدين الزعيم –: قدير جاناتان الجلسة  رئيس  

 مفهوم الصبر والمساهمة اإليجابية لدى األستاذ سعيد النورسي )إنج(

تركيا الكبرى، التركية الوطنية الجمعية يلدز، أحمد  
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 . العمل اإليجابي البناء من الناحية اإلصالحية)ت(

تركيا ،إسطنبول جامعة توبراك، بوراك طه  

 الوسطية كسلوك ايجابي من وجهة نظر رسائل النور)إنج(

ماليزيا الدولية، اإلسالمية الجامعة توفا،أحم إلميرا  

 علم الصالح واإلنسانية الواعية:تعزيز الفهم اإليجابي المشترك )إنج(

األمريكية المتحدة الواليات واعية، اإلنسانية معهد تشاتالني، كارينا  

(نج)إأيوب عليه السالم في رسائل النور:اإللهيات الدعوية عند سعيد النورسي  

 

باحث، بريطانيا ،هارك أوزجان  يشيل توبانور  

 

  6القاعة  ب / ب 

11:00 – 12:30  

 

  الجزائر -جامعة الجزائر  -: لخضر شريطالجلسة يسرئ

 التساند وروح العمل اإليجابي من معالم المدينة الفاضلة في رسائل النور)ع(

لبنان نان،الج جامعة ا،الغ إيمان  

  آليات االختالف ودورها في العمل اإليجابي في رسائل النور)ع(

الجزائر القادر، عبد األمير جامعة سعاد دوفاني،  

 األخوة في اإلسالم في نظر األستاذ سعيد النورسي)إنجل(

بنغالديش دكا، جامعة أحمد، رضا مصطفى حافظ  

 الخدمة اإليمانية في تخفيف التدهور البيئي وتأثيرات التغيرات المناخية)‘نج(
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كينيا األمة، جامعة عمر، حسين محمد علي، عدن علي  

 النهج التربوي لبديع الزمان األستاذ سعيد النورسي

الهند  الجامعة الملية اإلسالمية، ناريما دكال، أنيس  

 

 

  6القاعة س / س 

باإلنجليزية  الشباب األكاديميين مؤتمر  

  11:00 - 12:30  

بريطانيا -جامعة دورهام -: كولن تورنرالجلسة  رئيس  

 

 الوحدة اإلسالمية في ضوء الخطبة الشامية 

ماليزيا ماليزيا، في يةالدول اإلسالمية الجامعة محمود، هللا عبد  

 مناظرة بين األستاذ النورسي والنظرية األنتروبولوجية االجتماعية المعاصرة

البرازيل باولو، ساو جامعة ليما، بومان لوانا  

 سعيد النورسي والفلسفة األخالقية: النهج التأويلي 

البرازيل  -كلية الفلسفة – إيزابيل مونوز فوريرو  

 مقارنة بين انتقاد اإلمام الغزالي واألستاذ النورسي للفارابي وابن سينا

تركيا هالدون، جامعة وغلو،أ تورك توغبا  

 

وصالة غداء استراحة  

12:30 - 14:00  
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7القاعة أ / أ   

14:00 - 15:30  

الجزائر -1جامعة الجزائر  –عمار جيدل  الجلسة : رئيس  

 

  رسائل النور وأهمية العمل اإليجابي البناء في القيم المعنوية )ت(  

تركيا أنقرة، جامعة ،عيسى جيالن   

(نج)إدور رسائل قسطمونو في تربية الشباب  

أوكرانيا أوستروه، ألكاديمية الوطنية الجامعة مالينوفسكا، ناتاليا  

 اإلتقان في ممارسة العمل الوظيفي "المؤّسسي" في ضوء رسائل النور )ع(

األردن يرموك،ال جامعة خطاطبة، عدنان  

 أسس وشروط العمل اإليجابي البناّء : من خالل رسائل النور )ع(

تونس الزيتونة، جامعة ولي،الص علي  

 الصراع الديني في تركيا الحديثة: تفسير األستاذ سعيد النورسي للجهاد)إنج(

                            تركيا والثقافة، للعلوم اسطنبول مؤسسةشكران واحدة، 

   

 

  7القاعة ب / ب 

ة خاصةجلس  

14:00 - 15:30  

تركيا -مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم –: سعيد يوجاه الجلسة رئيس  
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  ماهو العمل اإليجابي وماهو ليس كذلك: مقارنة تحليلية)ت(

تركياإيصام ،،  متين كراباش أوغلو  

 

 

  7القاعة س / س 

باإلنجليزية الشباباألكاديميين  ؤتمرم  

14:00 - 15:30  

تركيا -األكاديمية التركية للعلوم –ب أرسالن أشيق كنج : ألالجلسة رئيس  

 معاملة المرأة المسلمة في التشريع الفرنسي

فرنسا الفرنسية، القنصلية في اإلندونيسية الدينية الشؤون سانتي، فرتيانا  

  االجتماعية والسياسة اإليمان

فرنسا ستراسبورغ، جامعة فاتح شنار،   

 االستجابة النورسية للثقاقة المادية العالمية

تركيا ،ابن خلدون جامعة رنر،تو حسين  

 المرض العالمي الحالي وطريقة عالجه من وجهة نظر األستاذ سعيد النورسي

ماليزيا ماليزيا، الدولية اإلسالمية الجامعة كومو، إيشاتو  

 مالحظة : ال توجد ترجمة في القاعة : س

 

قهوة/  شاي استراحة  

15:300 – 16:00  
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  8/ أ القاعة أ 

16:00 - 17:30  

  إندونيسيا -جامعة شريف هداية هللا  –ي لوبيز ن: أما الجلسة رئيس

 مقارنات بين الغزالي والنورسي حول العمل اإليجابي)إنج(

تركيا مرمرة، جامعة ،ألكش محمد  

 الخالف بين الفرق اإلسالمية في بنغالديش ومعالجتها من خالل رسائل النور )ع(

بنغالديش دكا، جامعة م،سالاإل شهيد محمد  

 

 النورسي ومعالجته النقدية االيجابية البناءة للقضايا )ع( 

باكستان الدولية، اإلسالمية الجامعة السيد، محمد عافالر عبد أشرف  

 األعمال الصالحة كعمل إيجابي في رسائل النور)إنج(

إندونيسيا جاكرتا، اسيال؛بانج جامعة باكتي، فيصل أندي  

 

  8 القاعة ب / ب

16:00 - 17:30  

 

الهند –:بشرى بيغوم ، جامعة كيراال الجلسة  رئيس  

(نجابي في ضوء رسائل النور)إالتحلي باألمل شرط أساسي للعمل اإليج  

الهند اإلسالمية، عليكره جامعة خان، المجيد عبد  

  الخوارج في التاريخ اإلسالمي وانعكاس فكرهم على عصرنا الحالي)ت(

 ساين دالكران، جامعة أوجاك، تركيا.



20 

 

 . التطبيق العملي للعمل االيجابي البناء في التاريخ االسالمي وبديع الزمان )ت(

تركيا حران، جامعة ي،إكينج مصطفى  

(نج)إ الكون كنوز مفتاح: آنا  

إنغالند  دورهام، جامعة رنر،تو ماهشيد  

 

 

 الجلسة الختامية

17:45– 18:30  

 

 

 اللجنة العلمية بالترتيب الهجائي

 تركيا جامعة سليمان ديميريل ق أوزجال اإسح 1

 تركيا جامعة إسطنبول إسماعيل لطيف نبي أوغلو 2

 ماليزيا الجامعة اإلسالمية الدولية إلميرا أخميتوفا 3

 لبنان جامعة الجنان إيمان الغا 4

 تركيا الجمعية الوطنية التركية الكبرى أحمد يلدز 5

 باكستان جامعة اإلسالمية العالميةال ع محمد السيدفاأشرف عبد الر 6

 إندونيسيا جامعة بانجاسيال أندي فيصل باكتي 7

 باكستان جامعة البنجاب رف همدانيشحامد أ 8

 تركيا جامعة أوساك حسين يشار 9

 تركيا جامعة إيغدر شادي أرن 10

 المغرب جامعة ابن زهر عبد الكريم عكيوي 11

 تركيا البحر األبيضجامعة  علي بكال 12

 الجزائر جامعة الجزائر عمار جيدل 13

 بريطانيا جامعة دورهام رنروكولن ت 14

 بنغالديش جامعة دكا محمد شهيد اإلسالم 15

 الهند جامعة عالية محمد مسيح الرحمن 16

 أوكرانيا الجامعة الوطنية ألكاديمية أوستروه ميخائيلو ياكوبوفيتش 17
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 ماليزيا اريجامعة البخ نور سكينة توماس 18

 تركيا جامعة أوسكودار نيازي بيكي 19

 نيجيريا جامعة عثمان دانفوديو وافي فوداي شريف 20
 

 

 

 

 


