
ا�ثنين 14 نوفمبر 2022م

قاعة المؤتمرات 
بمركز الشيخ جابر ا�حمد الثقا�



الث�ثاء 15 نوفمبر 2022م
 ا��لسات العلمية وورش العمل

القاعة الرئيسية

09:00 - 10:00

10:30 - 12:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

المؤتمــــــر العـــــــالـمي الثــــــــــــالث 
لعمـــــــــــــارة المســــــــاجد

الكــويت

The 3rd International Conference 

on Mosque Architecture
KUWAIT

من ١٤ إلى ١٦ نوفمبر

القاعة (ب)القاعة (أ)

10:00 - 10:30

13:00 - 14:00

الروحانية � المساجد عمارة المساجد بين العالمية والمحلية

عمارة المساجد بين العالمية والمحلية  عمارة المساجد تعدد التصاميم
والنماذج ا�نشائية

 عمارة المساجد تعدد التصاميم
والنماذج ا�نشائية

الروحانية � المساجد

ا��لسة العلمية ( 1 - 1- ب)
إدارة ا��لسة: أنس العميم

 تطبيق القيم والمبادئ ا�س�مية على زخرفة 
المساجد المعاصرة

دليلة سوجاك، فاضلينا أحمد، رجا نفيدا ورجا شاهمينان
 هل المسجد مبنى مخصص �ذكور؟ نظرة 

نقدية لمصليات النساء � المساجد ا��ديثة
ياسر مجاهد (المملكة المتحدة)

 دور شبكات التجارة � انتقال الفنون والعمارة: 
عمارة المآذن نموذج

إبراهيم بن يوسف (ا��زائر)
استراتيجية السرد � عمارة المساجد المعاصرة 

عباس حمزة، شمائل الدباغ وزينب العبيدي

ا��لسة العلمية ( 1 - 1- أ )
إدارة ا��لسة: ط�ل الكندري

 عمارة المساجد �مجتمعات المحلية 
� البوسنة

عايدة عباسيتش (البوسنة والهرسك)
 أثر عمارة مسجد البازار � تطور النسيج 

ا��ضري � بريشتينا
كالترينا تاشي، كرانيت سيناج وفلورينا جيرلو (كوسوفو)

 المسجد � البيئة العمرانية: المسجد 
 ا��ديث � المناطق العشوائية � دلهي

شايستا بيرفين (الهند)
 المساجد التراثية � ا��برا (السعودية):ا 

التحقق من البعد ا��ضري وا�جتماعي
محمد الغفيص، ماجدة سبلي (المملكة المتحدة)           

ا��لسة العلمية (1-2-أ)
إدارة ا��لسة: يوسف الهارون

 معايير تصميمية �مساجد لتقليل 
ا�صابات با�مراض

أحمد رشدي طومان ( المملكة العربية السعودية)
 مقاربة طبيعية لتحسين نوعية الهواء 

� المساجد �تقليل من انتشار ا�وبئة
 محمد عصمت العطار، رضوى محروس، وزينب ا��ميلي

(جمهورية مصر العربية)
 تقييم ا�نارة الطبيعية � قاعة الص�ة 

 � المسجد الرئيسي بمدينة حماة
 س�م ا��يجكلي وسندس جيجكلي

(ا��مهورية العربية السورية)

ا��لسة العلمية (1-2-ب)
إدارة ا��لسة: شيخة المباركي

 عمارة المسجد المستقبلية � الثقافات 
المعاصرة

منى حلمي (مصر)
 تصور الهوية ا�قليمية: المسجد ا��ديث 

� كشمير
حكيم سمير حمداني (الو�يات المتحدة ا�مريكية)

مساجد ا�لفية ا��ديدة � روسيا 
إيفيم رضوان (روسيا ا���ادية)

 المساجد العثمانية � البوسنة 
حارس ديرفيسفتش (البوسنة والهرسك)

تار�� المآذن � البوسك
روبن كونيي (فرنسا)

ا��لسة العلمية (1-3-أ)
إدارة ا��لسة: د�ل قاسم

 إعادة تعريف المحراب � القرن  21 
 عبد الس�م السديري، فهد الشدي، يزيد الشدي

(المملكة العربية السعودية)
 فضاء المسجد: ظواهر ا��واس 

وا��قائق المتعددة
أحمد عبد المنعم، إبراهيم معروف ودينا سعد هللا (مصر)

 المقاييس النحوية �عدالة المكانية 
والتعايش

حسام خليل وأيمن إسماعيل (مصر)
 عمارة المسجد بين الزخرف والوظيفة 

والروحانية: لمحة عن مساجد منطقة ��د
محمد النعيم (المملكة العربية السعودية)

ا��لسة العلمية (1-3-ب)
إدارة ا��لسة: حسين دشتي

 ا��دائق العمودية � المساجد وأثرها 
� جودة ا��ياة

محمد عصمت العطار و يمنى لطفي (مصر)
الرياضيات والهندسة � تشكيل عمارة المساجد 

شباب ر��ان كبير (بنغ�ديش)
تقييم أداء الطاقة والعزل ا��راري � المساجد 

محمد عبد الفاسي وسيد سمي الدين (السعودية)
 إعادة تهيئة المفهوم المحلي �مباني 

من أجل الراحة ا��رارية الداخلية � المسجد الماليزي
سيتي سلوانا وزوراني بنت دنان وعلية نور (ماليزيا) 

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

إضغط �تسجيل
https://icmamosques.org/en/register/

+965 9495 5554
+966 55 021 5297

�ستفسار
محمد العجمي
هاني الهنيدي

 دور المسجد وارتباطه بالمجتمع � الماضي وا��اضر:
مسجد البدائع الوسطى بالقصيم

صا�� الهذلول
السياق المتغير لمسجد المدينة

علي الشعيبي
إدارة ا��لسة: محمد ا��سار 

 إســتــراحـــة

 إســتــراحـــة

 ورشة عمل: مساجد القائمة القصيرة �دورة الرابعة
من جائزة عبد ا�طيف الفوزان لعمارة المساجد

إدارة ا��لسة: مشاري النعيم 

١. ا

٢.ا

٣.ا

٤.ا

٥.ا

راسم جمال بدران            (رئيس ��نة التحكيم)         

إيمري آرو�ت                   (عضو ��نة التحكيم)            

كاشف محبوب             (عضو ��نة التحكيم)             

أحمد مصطفى             (عضو ��نة التحكيم)        

ساري حنفي                      (عضو ��نة التحكيم)

فيما بعد ا�قليمية: با��اه العالمية � تصميم المساجد
حسن الدين خان

دور المعماري � التصميم �نساء
برنارد أوكين

إدارة ا��لسة: ج�ل عبادة



ا�ربعاء 16 نوفمبر 2022م

القاعة الرئيسية

09:00 - 10:00

10:30 - 12:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

المؤتمــــــر العـــــــالـمي الثــــــــــــالث 
لعمـــــــــــــارة المســــــــاجد

الكــويت

The 3rd International Conference 

on Mosque Architecture
KUWAIT

من ١٤ إلى ١٦ نوفمبر

القاعة (ب)القاعة (أ)

10:00 - 10:30

13:00 - 14:00

 عمارة المساجد تعدد التصاميم والنماذج
ا�نشائية

عمارة المساجد بين العالمية والمحلية

عمارة المساجد بين العالمية والمحلية عمارة المساجد بين العالمية والمحلية

 عمارة المساجد تعدد التصاميم
والنماذج ا�نشائية

الروحانية � المساجد

ا��لسة العلمية (2-1-ب)
إدارة ا��لسة: سيلون آتيك أوغلو

مسجد راولبندي � باكستان 
مجيب أحمد (باكستان)

 ا�سس والمعايير التخطيطية والتصميمية 
لمسجد المستقبل

أحمد سالم (مصر)
 مصليات النساء: رؤية سلوكية معمارية 

(دراسة حالة مساجد ا�حياء � الرياض)
محمد الشريم (المملكة العربية السعودية)

 جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة 
� أعمال ترميم ا��دار القبلي �مسجد النبوي الشريف

طه ا�ند��اني (المملكة العربية السعودية)

ا��لسة العلمية (2-1-أ)
إدارة ا��لسة: سارة الفرح

ا��دائق وتنسيق المواقع � المساجد ا��ديثة 
عامر حبيب هللا (المملكة العربية السعودية)

المساجد: منصات سياسية 
أسيل ربابعة وشذى أبو خفاجة (ا�ردن)

 التقارب من خ�ل الفناء: الهوية الفراغية 
لمسجد جيان � الصين

محمد العجمي وشاو هو
 الفن العالمي: النقوش القرآنية 

� مسجد كامبريدج
نهى حسين ومحمد عبد المنعم (المملكة المتحدة)

ا��لسة العلمية (2-2-أ)
إدارة ا��لسة: عادل المؤمن

 نموذج مسجد متنقل معياري كحاضنة 
ثقافية واجتماعية

يوسف الهارون (الكويت)
 المعايير التصميمية �مسجد ا��رام � مكة 

المكرمة
عبد المحسن فرحات

 دراسة نقدية �تصميم المعماري لمسجد 
جواثا � السعودية

محمد شريف زامي (المملكة العربية السعودية)
عمارة المساجد � عجمان بين ا�صالة وا��داثة 

جهاد عوض وتغريد عوض (ا�مارات العربية المتحدة)

ا��لسة العلمية (2-2-ب)
إدارة ا��لسة: عبدالمطلب الب�م

 مسجد المستقبل: ا��فاظ على ثقافة مجتمعية 
مستدامة

أميرة ا��سن وقصي الدعيج (الكويت)
��ويل الكنائس إلى مساجد: مسجد كتشاوة با��زائر 

بو سماحة سعيد (ا��زائر)
 التفاعل بين التقاليد المحلية وا�سلوب الشخصي: 

ا�عمال المحتملة �معمار سنان � بغداد
سمعان مجيد وحسان حاج قاسم (العراق)

النقوش الكتابية التار��ية � ا��امع ا�على � حماة 
س�م جيجكلي (ا��مهورية العربية السورية)

ا��لسة ا��تامية وتكريم الشركاء
عمر خطاب

مشاري النعيم

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

إضغط �تسجيل
https://icmamosques.org/en/register/

+965 9495 5554
+966 55 021 5297

�ستفسار
محمد العجمي
هاني الهنيدي

 التار��، الهوية والمجتمع: ��و تصميم أكثر شمو�ً
�مسجد المعاصر

محمد غاريبور
 :المضمون ا�س�مي وا�شكال المحلية

كيف ��ول المسجد � الصين إلى مسجد محلي
شاو هو

إدارة ا��لسة: محمد العجمي

 إســتــراحـــة

 إســتــراحـــة

ورشة عمل: عمارة المساجد � الكويت
ا��زء ا�ول (المساجد التراثية � الكويت)

إدارة ا��لسة: سالم القحطاني 
ا�نماط المعمارية لمساجد الكويت التراثية

بشار خليفوه
توثيق مساجد الكويت التراثية � كتب الرحالة

فهد العبدا��ليل
عرض و��ليل لكتاب عدنان الرومي (المساجد التراثية � الكويت)

صا�� المسباح
التقنيات ا��ديثة �حياء المساجد التراثية بالكويت

عبدهللا المطيري

ا��زء الثاني ( المساجد ا��ديثة � الكويت)

إدارة ا��لسة: محمد ا��سار
ناصر خريبط (المؤسسة العامة �رعاية السكنية)

عبد ا�طيف المشاري

ا�ستكشافات ا�نثروبو��ية �مساجد ا�مريكية
جاكلين ف�وكس

من المعيارية الى ا��وهرية: تصميم مسجد المستقبل
شهم العلوش

إدارة ا��لسة: جيما الشدياق

المسجد ا��ديث � البحرين والشكل العماني والتعبير
هيفاء آل خليفة

المسجد ا�نتقالي
كيشوار رضوي

إدارة ا��لسة: عمر خطاب


