
 

 جامعة البلقاء التطبيقية

برنامج المؤتمرالدولي الثاني 

 لالقتصاد االسالمي

8-9/4/2019 
 

 

 
 

 8/4/2019االثنين  اليوم االول /

 برنامج االفتتاح

 مسرح الجامعة الرئيسي

 التسجيل  9.30-10.0

 االفتتاح  10.0

 السالم الملكي -

 القران الكريم  -

 عبدالناصر الزيود االستاذ الدكتور –كلمة اللجنة التحضيرية  -

 

 مة االستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئيس الجامعةكل -

 

 بوك التركيةارئيس جامعة كاررفيق بوالت االستاذ الدكتور كلمة  -

 

 فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري االمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق كلمة-

 

 معالي االستاذ الدكتور عبدالناصر ابوالبصل         كلمة راعي الحفل  -

 وقاف والشؤون والمقدسات االسالميةوزير اال

 

  استراحة شاي-
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 المكان /مسرح الجامعة الرئيسي –جلسات اليوم االول 

 8/4/2019االثنين 

 

 الجلسة االولى  -  

 االستاذ الدكتورة هناء الحنيطي  -رئيس الجلسة 

 المحاضر عنوان الورقة الزمن

 سماحة قاضي القضاة  لتورقا 11.30-1.00

 الشيخ عبد الكريم الخصاونة  

 المفتي العام للمملكة سماحة  المقاصد الشرعية للمعامالت المالية

 الدكتور محمد الخاليلة

 دكتور محسن ابوعوض ال كاة في الهندسة المالية االسالميةاالمح

 البنك العربي االسالمي الدولي

في  المالية  لمحة عن مقاصد الهندسة

 االسالم

 الدكتور عمر النقيب 

 هيئة علماء المسلمين في العراق

 

 

 

 استراحة غداء –1.00
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 اليوم الثاني

 9/4/2019الثالثاء 

 المكان /المركز الكوري

 

 الثانيةالجلسة  -

 

  االستاذ الدكتور غسان الطالب  -رئيس الجلسة 

 

 المحاضر الورقةعنوان  الزمن

9.30- 

 

11.00 

الصكوك االسالمية التجربة االردنية 

 عرض وتقديم

 الدكتور علي هالل البقوم

 الجمعية االردنية للمالية االسالمية

 االستاذ الدكتورة هناء الحنيطي  النقود االلكترونية

 الدكتور محمد مقدادي

 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 للبلقاء في العهد التاريخ االقتصادي

 العثماني

 الدكتور عبدالقادر عطار

 جامعة كارابوك التركية

ق التقليدي والتصكيك االسالمي يالتور

 دراسة تحليلة

 الدكتور عدنان الربابعة 

 جامعة اليرموك

 

 استراحة شاي-11.00-11.30
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 الثةالجلسة الث -

 

  ربى ابوشهاب ةالدكتور  -رئيس الجلسة 

 

 

 المحاضر عنوان الورقة الزمن

11.30- 

 

1.00 

تصنيف الشركات المدرجة حسب توافقها 

مع معايير الشريعة االسالمية في بورصة 

 عمان

 السيد سامي حطاب 

 بورصة عمان

التوريق التقليدي والتصكيك االسالمي 

 دراسة تحليلية

 الدكتور عامر العتوم 

 جامعة اليرموك

االزمات دور المشتقات المالية في خلق 

 اديةاالقتص

  محمد ابو الهيجاء الدكتور 

 الجامعة االردنية 

دورمجلس العلماء االندونيسي في تطوير 

 المصارف االسالمية في اندونيسيا

  عارف هوتوراوالدكتور 

  نور فائزين محيطالدكتور 

 جامعة براويجايا ماالنج اندونيسيا

 

 

 

 استراحة غداء – 1.00-2.00
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 الرابعةالجلسة  -

 

 الزيدانيين هيام  ةالدكتور  -رئيس الجلسة 

 

 المحاضر عنوان الورقة الزمن

2.00- 

 

3.30 

الصكوك االسالمية ودورها في معالجة السيولة 

 في المصارف االسالمية

 ة مايا نجيب الدكتور

 الجامعة االردنية

محددات االداء المالي في شركات التامين 

 االسالمية االردنية
 الدكتور زياد عبيدات 

 جامعة العلوم االسالمية العالمية

 التورق المصرفي المنظم صيغة مصرفية 

 أم أرباح استثنائية

 زينب النابلسي  ةالدكتور

 خولة عبده   ةالدكتور

 الدكتورة حنان القضاة 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

دورمجلس العلماء االندونيسي في تطوير 

في اندونيسيا المصارف االسالمية  

 االستاذ الفضيل محمد الصديق 

  االستاذة تيغزة سهام

 االستاذة مشاد شهرزاد 

 جامعة البليدة الجزائر
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 التوصيات /الجلسة الختامية -3.30

 

 ا.د.عبد الناصر طلب الزيود  -رئيس الجلسة 

 نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون الكليات

 للمؤتمررئيس اللجنة التحضيرية 

 

 الختام-


