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رسالة المؤتمر 
الخــــروج بمــــبادرات عـلـمـــية تـدعــــم عمليــة مكافحــة التطــرف وقايــًة وعالًجــا وتعميــق النقاشــات الدينيــة واألكاديميــة حــول ظاهــرة التطرـــف، 

وتعـــزيز التعــاون والتنســـيق بيــن المـــؤسســـات البحــــثية والخبــراء المختصيــن فــي مجــال مكافحــة التطــرف واإلرهــاب. 

أهداف المؤتمر
ــرد  ــه وال ــرره لجرائم ــرف المب ــات التط ــة أطروح  1  مناقش

ــا  عليه

 2  تفكيك مقوالت ومفاهيم التطرف والرد عليها 

 3  ترســيخ قيــم الســالم والتعايــش والتفاهــم بين الشــعوب 
والحضارات

 4  تعزيــز التعــاون الدولــي فــي إطــار مكافحــة التطــرف 
والتشــدد. 

 5  تبادل خبرات التجارب الدولية في مكافحة التطرف.

ــي  ــي ف ــي واألكاديم ــاون البحث ــع للتع ــاق أوس ــح آف  6  فت
ــال ــذا المج ه

الرسالة واألهداف
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برنامج المؤتمر
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اليوم
األول

7
يونيو

الثالثاء
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الـتوقــــيتالمتحدث
10:0010:05القرآن الكريم  

10:0510:10السالم الجمهوري 

10:1010:20عرض فيلم تسجيلي عن مركز سالم

10:2010:30فضيلة األستاذ الدكتور/ شوقي عالم - مفتي الجمهورية

ــة  ــي دول ــا عــن معال ــر األوقــاف نائب ــي األســتاذ الدكتــور/ محمــد مختــار جمعــة وزي معال
ــي  ــى مدبول ــور / مصطف ــوزراء األســتاذ الدكت ــس ال 10:3010:35رئيــس مجل

ــة  ــا عــن فضيل ــة األســتاذ الدكتــور/ محمــد الضوينــي - وكيــل األزهــر الشــريف- نائب فضيل
10:3510:40اإلمــام األكبــر األســتاذ الدكتــور / احمــد الطيــب شــيخ األزهــر

10:4010:45معالي المستشار/ عمر مروان - وزير العدل

Dr. Jehangir Khan - Director of the UN Counter-Terrorism 
Centre (UNCCT) and the Office of Counter-Terrorism10:4510:55

ســعادة الســفير/ أحمــد ســيف الدولــة - رئيــس قســم المديريــة التنفيذيــة لمكافحــة اإلرهاب 
10:5511:05لــدى مجلــس األمن

11:0511:10معالي الدكتور/ فيصل بن معمر - المشرف العام على مشروع سالم للتواصل الحضاري
10 : 00

12 : 00

الجلسة 
االفتتاحية

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة
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الـتوقــــيتالمتحدث
11:1011:15سعادة الدكتور/ سلطان محمد النعيمي- مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

11:1511:20سماحة الشيخ/ محمد حسين - مفتي القدس

11:2011:25سماحة الشيخ/ عبد اللطيف دريان - مفتي لبنان

11:2511:30فضيلة األستاذ الدكتور/ أسامة األزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

11:3011:35فضيلة األستاذ الدكتور/ نوريزباي حاج تاغانولي - مفتي كازاخستان

11:3511:40معالي الوزيرة/ سميرة رجب - المبعوث الخاص للديوان الملكي بمملكة البحرين

11:4011:45معالي الوزير/ ماساجوس ذو الكفل - وزير شئون األسرة والمجتمع والشئون اإلسالمية بسنغافورة 
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01 : 30

03 : 20

جلسة 
الوفود

الـتوقــــيتالمتحدث
فضيلــة األســتاذ الدكتــور/ علــي جمعــة - رئيــس اللجنــة الدينيــة بمجلــس النــواب وعضــو 

رئيسا 01:3001:40هيئــة كبــار العلمــاء                                                                  

متحدثا 01:4001:50فضيلة الشيخ سعيد مكرم عبد القادر زاده - مفتي طاجيكستان              

ــة  ســماحة المستشــار/ أبــو بكــر دكــوري - مستشــار الشــؤون اإلســالمية فــي رئاســة دول
متحدثا 01:5002:00بوركينــا فاســو.                                                                   

متحدثا 02:0002:10فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو - مفتي تشاد                             

متحدثا 02:1002:20فضيلة الشيخ أبوبكر زبيري علي - مفتي تنزانيا                                        

متحدثا 02:2002:30فضيلة الشيخ نور الدين خاليق نظروف - مفتي أوزباكستان                     

فضيلة الشيخ/ أبو بكر سّيد عبد الله جمل الليل - مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة
متحدثا   02:3002:40

متحدثا 02:4002:50فضيلة الشيخ / مصطفى حجي - مفتي بلغاريا                                        

متحدثا 02:5003:00فضيلة الشيخ / إبراهيم صالح الحسيني - مفتي نيجيريا                       

ــى  ــس اإلســالمي األعل ــه - رئيــس المجل ــه غــالم الل ــو عبدالل ــور/ ب ــي األســتاذ الدكت معال
متحدثا 03:0003:10بالجمهوريــة الجزائريــة                                                          

سعادة الدكتور محمد البشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
متحدثا   03:1003:20

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة
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اليوم
الثاني

8
يونيو

األربعاء
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الـتوقــــيتالمتحدث
معالــي األســتاذ الدكتــور/ بــو عبداللــه غــالم اللــه - رئيــس المجلــس اإلســالمي األعلــى 

رئيسا 09:0009:10بالجمهوريــة الجزائريــة                                                        

ســماحة المستشــار/ أبــو بكــر دوكــورى - مستشــار الشــؤون اإلســالمية فــي رئاســة دولــة 
متحدثا 09:1009:20بوركينــا فاســو                                                                     

متحدثا 09:2009:30معالي الوزيرة/ سميرة رجب - المبعوث الخاص للديوان الملكي البحرين       

متحدثا 09:3009:40سماحة الشيخ/ مصطفى إبراهيم تيسيرتش - مفتي دولة البوسنة والهرسك األسبق 

متحدثا 09:4009:50سعادة الدكتور / مصطفى دومان - عضو المجلس العلمي الرسمي ببلجيكا   

ســعادة الدكتــور / علــي عبدالهــادي كاظــم المعمــوري - خبيــر بمركــز البيــان للدراســات 
متحدثا 09:5010:00والتخطيــط بالعــراق                                                             

متحدثا 10:0010:10الدكتور عمرو الورداني - مدير إدارة اإلرشاد األسري بدار اإلفتاء المصرية   

سعادة الدكتور/أحمد فخر الرازي - سكرتير لجنة الفتوى بمجلس العلماء اإلندونيسي
متحدثا  10:1010:15

متحدثا 10:1510:20األستاذ/ ماهر فرغلي - باحث في شئون الجماعات اإلرهابية                   

متحدثا 10:2010:30األستاذ /حسين القاضي - باحث في قضايا التطرف واإلرهاب                 

متحدثا 10:3010:35األستاذ مصطفى زهران - باحث في قضايا التطرف واإلرهاب                 

يوجد ترجمة فورية بالجلسة

09 : 00

10 : 30

الجلسة 
األولى

الثابت والمتغـير في 
المنطلـقات الفكــرية 
للتطرف بين المـاضي 

والحاضر

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

منسق الجلسة
أستاذ /محمد علي اسماعيل
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ترتيب أبجدي

09 : 00

10 : 30

اإلسهامات البحثية في 
مجال التطرف واإلرهاب

الورشة األولى

مدير الورشة

سيادة العميد خالد عكاشة
مدير المركز المصري للفكر والدراسات

منسق الورشة

أحمد شوقي
باحث بمركز سالم لدراسات التطرف

االســـــــــــــــــــــم

سعادة الدكتور/ إبراهيم ليتوس – مدير األكاديمية األوروبية للتنمية والبحث

Religious Rehabilitation Group -سعادة السفير/ أحمد سيف الرجال

الدكتــور/ أحمــد عبــد التــواب الخطيــب - مديــر مركــز مســتقبل وطــن للدراســات السياســية 
واالســتراتيجية.

بمركــز  اســتراتيجية  قضايــا  إدارة   – تنفيــذي  مديــر  إســماعيل-  أحمــد  إســراء  الدكتــورة/ 
الــوزراء بمجلــس  القــرار  اتخــاذ  ودعــم  المعلومــات 

الدكتور/ أشرف سعد- باحث بدار اإلفتاء المصرية

الدكتــورة/ إيمــان عبــد العظيــم ســيد أحمــد- مــدرس مســاعد بكليــة الدراســات األفريقيــة 
القاهــرة بجامعــة 

سعادة الدكتور جاسم محمد - مدير المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب.

Prof. Jakob Skovgaard-Petersen - Professor of Islamic studies at 
the University of Copenhagen.

المستشار حسام الدين عاطف - مستشار بهيئة قضايا الدولة

األســتاذة الدكتــورة/ دالل محمــود - أســتاذ علــوم سياســية جامعــة القاهــرة- مديــر برنامــج 
قضايــا األمــن والدفــاع بالمركــز المصــري للفكــر والدراســات االســتراتيجية.

فندق الماسة )2( - قاعة )جالينا( - دور )2(المكان: للمدعوين فقط
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االســـــــــــــــــــــم

سعادة الدكتور/ سامي بن جنات. المدير العام للمعهد التونسي للدراسات االستراتيجية بالجمهورية التونسية.

سعادة الدكتور/سلطان محمد النعيمي. المدير العام لـمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية باإلمارات العربية المتحدة.

معالي الدكتور/ عالء التميمي. مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بجامعة الدول العربية.

سعادة الدكتور/ عمر البشير الترابي. رئيس التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث.

الدكتورة/ كارن أبو الخير المستشار األكاديمي للمركز العربي للبحوث والدراسات

سعادة الدكتور/ محمد خالد غزالي. نائب المركز الجامعي للثقافة والفنون بجامعة بادوفا بإيطاليا.

سعادة الدكتور/ محمد عبد الله العلي. الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث واالستشارات باإلمارات العربية المتحدة.

الدكتور/ محمد فايز فرحات. مدير مركز األهرام للدراسات.

سعادة الدكتور/ مرزوق أوالد عبد الله. أستاذ التعليم العالي بالجامعة الحرة بأمستردام بهولندا.

الدكتورة/ نرمين توفيق. المنسق العام لمركز فاروس لالستشارات والدراسات االستراتيجية.

األستاذة الدكتورة/ هالة رمضان. مدير المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

األستاذ هاني إبراهيم رئيس مركز جسور للدراسات االستراتيجية

األستاذ/ هاني األعصر المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات

الدكتور/ هاني سليمان. المدير التنفيذي المركز العربي للبحوث والدراسات.
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الـتوقــــيتالمتحدث

رئيسا 10:3010:40فضيلة الدكتور/ شوقي عالم - مفتي الجمهورية                           

معالي الدكتور / فيصل بن معمر - المشرف العام على مشروع سالم للتواصل الحضاري
متحدثا

10:4010:50

سعادة الدكتور / رضوان السيد - أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة محمد بن زايد
متحدثا

10:5011:00

متحدثا 11:0011:10سعادة الدكتور / محمد البشاري - أمين العام المجلس العالمي للمجتمعات  

Prof. Lorenzo Vidino - Director of the Program on 
Extremism at George Washington University11:1011:20

Prof. Rohan Gunaratna - Director General of The Institute 
of National Security Studies11:2011:30

متحدثا 11:3011:40فضيلة الشيخ / نور الدين خاليق نظروف - مفتي اوزباكستان           

ســعادة الدكتــور/ عامــر الحافــي - أســتاذ أصــول الديــن بكليــة الشــريعة بجامعــة آل 
متحدثا 11:4011:50البيــت – األردن                                                                

الدكتور / أحمد ممدوح - مدير إدارة األبحاث الشرعية بدار اإلفتاء المصرية
متحدثا  11:5011:55

متحدثا 11:5512:00الدكتور / هاني نسيرة - باحث في الدراسات اإلسالمية                    

10 : 30

12 : 00

الجلسة 
الثانية

الـدولة الحـديثة عـند 
المتطرفين:
عرض ونقد

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة

منسق الجلسة
األستاذ محمد الصادق
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الـتوقــــيتالمتحدث
فضيلــة األســتاذ الدكتــور/ أســامة العبــد - األميــن العــام لـــرابطة الجامعــات اإلســالمية ووكيــل 

رئيسا 01:0001:10اللجنــة الدينيــة بمجلــس النــواب                                                        

متحدثا 01:1001:20سماحة الشيخ / محمد حسين - مفتي القدس                                              

متحدثا 01:2001:30سماحة الشيخ/ عبد اللطيف دريان - مفتي لبنان                                           

متحدثا 01:3001:40فضيلة الشيخ/ أبوبكر سّيد عبد الله جمل الليل - مفتي جزر القمر                      

معالي الدكتور/ بوعبد الله غالم الله - رئيس المجلس اإلسالمي األعلى بالجمهورية الجزائرية
01:4001:50متحدثا

متحدثا 01:5002:00فضيلة الشيخ/ إبراهيم صالح الحسيني - مفتي نيجيريا                                 

متحدثا 02:0002:10فضيلة الشيخ/ أحمد النور محمد الحلو - مفتي تشاد                                      

متحدثا 02:1002:20فضيلة الشيخ/ الحبيب علي الجفري - رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة            

سعادة الدكتور/ علي محمد فخرو - رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية
متحدثا   02:2002:30

متحدثا 02:3002:40سعادة الدكتور / يوشار شريف - أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة أرسطو         

متحدثا 02:4002:50الدكتور/ أشرف سعد - باحث بدار اإلفتاء المصرية                                       

متحدثا 02:5003:00دكتور / عمرو عبد المنعم - الباحث في شؤون الحركات اإلرهابية والمتطرفة       

01 : 00

03 : 00

الجلسة 
الثالثة

تجديد الخطاب الديني 
ودوره في مواجهة 

التطرف

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة

منسق الجلسة
األستاذ محمد عادل 
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة
٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

15
فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة
٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

االســـــــــــــــــــــم

سعادة الدكتور / إبراهيم ليتوس مدير األكاديمية األوروبية للتنمية والبحث

سيادة اللواء/ أحمد الشربيني. رئيس المركز القومي لدراسات الشرق األوسط. 

سيادة اللواء /أحمد الشهابي. رئيس المركز الوطني للدراسات.

الدكتور/ أسامة الجوهري. رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. 

الشــرق األوســط لألبحــاث والدراســات  الدكتــور/ أشــرف مؤنــس. رئيــس مركــز  األســتاذ 
المســتقبلية.

سعادة الدكتور/جاسم محمد. مدير المركز األوروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب.

الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد األزهر لمكافحة التطرف

سيادة العميد/ خالد عكاشة. مدير المركز المصري للفكر والدراسات. 

سعادة الدكتور/ سامي بن جنات. المدير العام للمعهد التونسي للدراسات االستراتيجية.

والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات  مركــز  عــام  مديــر  النعيمــي.  ســلطان  الدكتــور/  ســعادة 
االســتراتيجية.

ترتيب أبجدي

04 : 00

06 : 00

تعزيز التنسيق والتكامل 
بين المؤسسات البحثية 
المعنية بدراسة التطرف

الورشة الثانية

مدير الورشة

فضيلة األستاذ الدكتور شوقي عالم
مفتي الجمهورية

منسق الورشة

إسالم محمد
باحث بمركز سالم لدراسات التطرف

فندق الماسة )2( - قاعة )جالينا( - دور )2(المكان: للمدعوين فقط
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة

٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

االســـــــــــــــــــــم

سيادة اللواء/ محمد عالء. مستشار مفتي جمهورية مصر العربية لتكنولوجيا المعلومات

علي عبد الهادي كاظم المعموري- خبير بمركز البيان للدراسات والتخطيط

سعادة الدكتور/ عمر البشير. رئيس تحرير مركز المسبار للدراسات والبحوث.

سعادة الدكتور/ محمد البشاري. أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة باإلمارات العربية المتحدة.

معالي السفير/ محمد العرابي. وزير خارجية مصر األسبق. 

سعادة الدكتور/ محمد خالد غزالي. نائب المركز الجامعي للثقافة والفنون.

سعادة الدكتور/ محمد عبد الله العلي. الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث واالستشارات.

سيادة اللواء/ محمد إبراهيم. نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية. 

الدكتور/ محمد فايز فرحات. مدير مركز األهرام للدراسات. 

األستاذة الدكتورة/ هالة رمضان. مدير المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. 

األستاذ/ هاني األعصر المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة
٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

االســـــــــــــــــــــم

DR. Lorenzo Vidino - Director of the Program on Extremism at George Washington University

Prof. Jakob Skovgaard-Petersen - Professor of Islamic studies at the University of Copenhagen.

Prof. Rohan Gunaratna - Head of the International Centre for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR) at 
Nanyang Technological University in Singapore

DR. Jehangir Khan - Director of the UN Counter-Terrorism Centre (UNCCT) and the Office of Counter-Terrorism. 

سعادة الدكتورة / إيمان رجب - مدير عام اإلدارة العامة للبحوث السياسية في األمانة العامة لمجلس األمن القومي
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة

٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

اليوم
الثالث

9
يونيو

الخميس

18
فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة

٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة
٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

الـتوقــــيتالمتحدث
ناصــر  بأكاديميــة  االســتراتيجيه  الدراســات  مركــز  مستشــار  ربيــع  وائــل  د/  لــواء 

رئيسا 09:0009:10العســكريه العليــا                                                         

ســعادة الدكتــور/  محمــد عبداللــه العلــي - الرئيــس التنفيــذي لمركــز ترينــدز للبحــوث 
متحدثا 09:1009:20واالستشــارات                                                                    

سيادة العميد/ خالد عكاشة - مدير المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية 
متحدثا

09:2009:30

متحدثا 09:3009:40سعادة الدكتور/ أحمد حلو - عضو مجلس إدارة مركز رواق بغداد        

متحدثا 09:4009:50سعادة الدكتور/ مصطفى دومان - عضو المجلس العلمي الرسمي ببلجيكا 

متحدثا 09:5010:00سعادة الدكتور / جاسم محمد - مدير المركز األوربي لدراسات مكافحة اإلرهاب 

متحدثا 10:0010:10األستاذ / هاني األعصر - المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات      

متحدثا 10:1010:20األستاذ الدكتور / محمد المهدي - أستاذ الطب النفسي بجامعة األزهر الشريف 

متحدثا 10:2010:25دكتور أيمن الشيوي - أستاذ بأكاديمية الفنون                                    

متحدثا 10:2510:30الدكتور /كامل الحسيني - باحث بدار اإلفتاء المصرية                        
09 : 00

10 : 30

الجلسة 
الرابعة

مواجهة التطرف في 
العصر الرقمي

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة

منسق الجلسة
األستاذ / أحمد شوقي 
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة

٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

االســـــــــــــــــــــم

الدكتور/ إبراهيم المنشاوي - مدرس القانون الدولي والمنظمات الدولية - جامعة القاهرة

األستاذ/ أحمد بان، باحث في الحركات اإلسالمية

الدكتور/ أحمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية 

األستاذ/ أحمد عسكر، باحث بمركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

األستاذ/ أحمد كامل البحيري، باحث في مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 

األستاذ الدكتور/ اشرف مؤنس، رئيس مركز الشرق األوسط لألبحاث والدراسات المستقبلية

األستاذة/ تقى النجار، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

الدكتور/ حسن أبو طالب، مستشار بمركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

الدكتور/ حمادة شعبان المشرف بمرصد األزهر لمكافحة التطرف

الدكتورة/ سارة كيره، مدير المركز األوروبي للدراسات

الدكتور/ علي عمر الفاروق - مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار اإلفتاء المصرية 10 : 30

12 : 00

تحليل التجربة المصرية في 
مجال مكافحة التطرف

الورشة الثالثة

مدير الورشة

محمد مجاهد الزيات
مستشار أكاديمي في المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية

منسق الورشة

محمد عادل
باحث بمركز سالم لدراسات التطرف

ترتيب أبجدي

فندق الماسة )2( - قاعة )جالينا( - دور )2(المكان: للمدعوين فقط
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة
٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

االســـــــــــــــــــــم

الدكتور/عمرو الورداني، أميـن الفتـوى ومدير إدارة االرشاد االسري 

الدكتور/ محمد الباز، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور

الدكتور/ محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية. 

الدكتور/ محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات االفريقية العليا

األستاذ/ منير أديب، باحث في الحركات اإلسالمية

الدكتورة/ هدى عبد المنعم زكريا لبيب،  عضو المجلس القومي لمواجهة اإلرهاب والتطرف.

لواء د/ وائل ربيع مستشار مركز الدراسات االستراتيجيه بأكاديمية ناصر العسكريه العليا

األستاذة الدكتورة/ هالة رمضان. مدير المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

الدكتورة/ عهود وافي-  نائب رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة

الدكتور/ سامح فوزي-  كبير الباحثين بمكتبة االسكندرية
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة

٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

الـتوقــــيتالمتحدث
ســعادة الدكتــورة / إيمــان رجــب - مديــر عــام اإلدارة العامــة للبحــوث السياســية فــي األمانــة العامــة 

رئيسا 10:3010:40لمجلس األمن القومي                                                                         

ســعادة الســفير / أحمــد ســيف الدولــة - رئيــس قســم المديريــة التنفيذيــة لمكافحــة اإلرهــاب لــدى 
متحدثا 10:4010:50مجلس األمن                                                                                  

متحدثا 10:5011:00فضيلة الشيخ / أبوبكر أحمد المسلياري - مفتي الديار الهندية                         

Prof. Rohan Gunaratna - Director General of The Institute 
of National Security Studies  11:0011:10متحدثا

Prof. Lorenzo Vidino - Director of the Program on 
Extremism at George Washington University 11:1011:20متحدثا

متحدثا 11:2011:30سعادة الدكتور/ إبراهيم ليتوس - مدير األكاديمية األوروبية للتنمية والبحث            

سعادة الدكتور / عامر الحافي - أستاذ أصول الدين بكلية الشريعة بجامعة آل البيت – األردن
11:3011:40متحدثا

سعادة الدكتور /مرزوق أوالد عبدالله - أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة أمستردام الحرة بهولندا
11:4011:50متحدثا

سعادة الدكتور / محمد خالد غزالي - نائب المركز الجامعي للثقافة والفنون بجامعة بادوفا
11:5012:00متحدثا

متحدثا 12:0012:10سعادة الدكتور / جاسم محمد - مدير المركز األوروبي للدراسات واالستخبارات            

دكتور / محمد عبد الكريم أحمد - منسق أبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية ببيروت
12:1012:20متحدثا

12:2012:30مناقشة وتعقيب

10 : 30

12 : 30

الجلسة 
الخامسة
خبرات وبرامج 

مواجهة التطرف

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة

منسق الجلسة
األستاذ إسالم محمد
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فندق الماسة - مدينة نصر - القاهرة
٧-٩ يونيو ٢٠٢٢م / ٨- ١٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

الـتوقــــيتالمتحدث

01:0001:10القرآن الكريم

ســعادة الدكتــور / محمــد عبداللــه العلــي - الرئيــس التنفيــذي لمركــز ترينــدز للبحــوث 
01:1001:15واالستشارات.

ســيادة العميــد/ خالــد عكاشــة - المديــر العــام للمركــز المصــري للفكــر والدراســات 
01:1501:20االســتراتيجية

01:2001:25فضيلة الشيخ/ الحبيب علي الجفري - رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة

Dr. Muddassar Ahmed - Managing Partner of Unitas 
Communications & President of the Concordia Forum01:2501:30

Prof. Lorenzo Vidino - Director of the Program on 
Extremism at George Washington University01:3001:35

01:3501:40سعادة الدكتور / عمر البشير - رئيس التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث

02:0502:10سعادة الدكتور / محمد البشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

ســعادة الدكتــور / ســامي بــن جنــات - المديــر العــام للمعهــد التونســي للدراســات 
02:1002:15االســتراتيجية بالرئاســة التونســية

فضيلــة األســتاذ الدكتــور / شــوقي عــالم - مفتــي الديــار المصريــة )البيــان الختامــي 
02:1502:30والتوصيــات(

02:3002:35السالم الجمهوري 

01 : 00

02 : 00

الجلسة 
الختامية

مواجهة التطرف 
رؤى استشرافية

قاعة أندلوسيت 
)الماسة 2(

يوجد ترجمة فورية بالجلسة
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