ندوة الحج الكبرى اإلفتراضية
قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية
يف ضوء التوجيهات واملامرسات النبوية
1441 / 12 / 06هـ 2020 / 07 / 27 -م

يـــســـرنـــــــــا دعــــــوتــــــكـــــــم للمشاركة في ندوة الـحــــج
الــكـــبـــرى الــــــخــامــــــســـــــة واألربــعــيــن بــــعـــــنـــــــــوان:
قواعد الصحة العامة وتطـبــيقــاتـــهـــا الــعــلــمــيــة
في ضوء الـتوجـيهات والمـمارســـــــات الــــــنــبــــويــة

We cordially invite you to participate in the 45th
Grand Hajj Symposium entitled: Public health
rules and their scientific applications in the light
of prophetic guidance and practices

يــوم األثنين الـمـوافق
1441 | 12 | 06هـ
2020 | 07 | 27م

Monday
06 | 12 | 1441AH
27 July 2020

 01:00ظهرًا بتوقيت مـكـة الـمـكـرمـة
 10:00صباح ًا بتوقيت غرينــتش GMT

01:00 PM KSA Time
10:00 AM GMT

عـــبـــــر االتـــصـــــــال الـمــــرئـــي ()Zoom

)Via Video Calling (Zoom

مالحظة :النقاش باللــغة الــــعــــربـــيـــة واالنجـــلـــيـــزيـة

Note: The discussion is in Arabic and English

برنامﺞ الندوة
الفقرة

التوقيت

مقدمة الندوة

13:05 – 13:00

كلمة معايل نائب وزير الحج والعمرة (املرشف العام عىل الندوة)

13:15 – 13:10

الﺠلﺴة اﻻﻓتتاﺣية :مﻦ الحﺞ إىل العامل

معايل الدكتور عبد الفتاح املشاط (نائب معايل وزير الحج والعمرة)  -مدير الﺠلﺴة

أصحاب املعايل :وزير الحج والعمرة | وزير الﺸﺆون اﻹﺳﻼمﻴة | وزير اﻹعﻼم املﻜلﻒ

الﺸﻴخ د .عبد الرحمن السديس (الرئﻴس العام لﺸﺆون املسجد الحرام واملسجد النبوي)

14:00 – 13:15

الﺸﻴخ د .ﺳعد الﺸرثي (املستﺸار بالديوان املليك ،عضو هﻴئة كبار العلامء)

الﺠلﺴة األوىل :الترشيعات النبوية واملعايري الصحية

أ.د .محمد ﺣﺴﻦ قاري (أﺳتاذ واﺳتﺸاري أمراض الدم والخبري يف الطب النبوي)  -مدير الﺠلﺴة
أ.د .حسان شميس باشا (اﺳتﺸاري أمراض القلب والخبري يف الطب النبوي )

14:50 – 14:00

د .عبدالله الجودي (رئﻴس لجنة االخﻼقﻴات مبستﺸفى جامعة اﻹمام عبدالرحمن بن فﻴصل)

الﺠلﺴة الثانية :األوبئة والنوازل بني الشعائر الدينية وﺣفظ النفوس

معايل الدكتور يوسف بﻦ محمد بﻦ سعيد (نائب وزير الﺸﺆون اﻹﺳﻼمﻴة والدعوة واالرشاد)  -مدير الﺠلﺴة
الﺸﻴخ د .جربيل البصﻴيل (عضو هﻴئة كبار العلامء)

15:45 – 14:55

اسﱰاﺣة وصالة العرص

16:00 - 15:45

الﺠلﺴة الثالثة :الطب الوقايئ النبوي وتطبيقاته العاملية

أ.د .سعاد الﺠاعوين (املرشف عىل كريس يوﺳﻒ عبداللطﻴﻒ جمﻴل للطب النبوي) ( -مديرة الﺠلﺴة)
أ.د آصﻒ أحمد (مستﺸار رئﻴس جامعة ﺳاوثهامبتون  ،UK -مﺆﺳس كلﻴة آﺳتون الطبﻴة)

16:50 – 16:00

أ.د نور حﻴايت (اﺳتﺸارية علم األمراض  ،جامعة مالﻴزيا)

الﺠلﺴة الرابعة :املﺴتﺠدات العالجية يف الصحة العامة

أ.د .ﺣﺴان شميس باشا (اﺳتﺸاري أمراض القلب والخبري يف الطب النبوي ) ( -مدير الﺠلﺴة)
د .نوري الوائيل (مدير عﻴادة نﻴويورك لﻼمراض الباطنﻴة وامراض الﻜىل)

17:45 – 16:55

أ.د شاكر موىس (رئﻴس قسم األبحاث يف جامعة البني  -امريﻜا )

الختام والتوصيات

18:15 – 17:45

