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Opening Ceremony 11:00 - 12 :00

 Recitation of the Holy Qur’an
 Dr. Ahmad Al-Dubayan

* تالوة آيات من الذكر الحكيم
* كلمة المشاركين /الدكتور أحمد بن محمد الدبيان
مدير المركز اإلسالمي الثقافي  -بريطانيا
* كلمة سمو األمير محمد بن نواف آل سعود
سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة
* كلمة معالي الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي
األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي
استراحة (  ) 00:01-00:11مرطبات و عصائر

Director General - The Islamic Cultural Centre – London

 His Royal Highness Prince Mohammad Bin Nawaf
Al-Saud
Ambassador of Saudi Arabia to the United Kingdom

 His Excellency Dr. Abdullah Bin Abdelmohsin

Al-Turki
Secretary General of the Muslim World League

)12:00 – 12:15 Break (Refreshments

 ظسرا0.01  ـ00.01

Session (1) 12:15 – 13:41

الجلــسـة األولى

Misconceptions Between Truth and Falsehood

 المفاهيم الخاطئة بين الحقيقة: الـمـحـور األول
والبستان

Topic

Speakers

Chair

Sh. Muhammad Ismail Rashid
Secretary General
Association of Muslim Scholars of
Britain

Western Media and
the Creation of
Islamophobia

Muhammad Ali Harrath
Editor of Islam Magazine, CEO of
Islam Channel

Erroneous
Interpretations of the
Holy Qur’an and
Islamic Heritage

Dr. Mohammad Abdulwahhab
Abdulhalim
Professor of Islamic Studies
SOAS –University of London

 الشيخ محمد إسماعيل رشيد أحمد: رئيس الجلسة
) (األمين العام لجمعية علماء بريطانيا
: المتـحـدثـون
: » « اإلعالم الغربي وصناعة اإلسالموفوبيا
األستاذ محمد علي حراث (رئيس تحرير مجلة اإلسالم والمدير التنفيذذ لقنذاة
.)اإلسالم
: » « الترجمات المغلوطة للقرآن والتراث اإلسالمي
الدكتور محمذد عبذد الوهذاب عبذد الحلذيم (أسذتاذ كرسذي الملذد فسذد للدراسذات
) بريطانيا- اإلسالمية في جامعة لندن
:» « الدراسات االستشراقية
الذذدكتور عبذذد الحكذذيم مذذراد (المحادذذر فذذي الدراسذذات اإلسذذالمية والزميذذل فذذي
) بريطانيا- كلية ولفسون
: » «اإلعالم و ضرورة تجديد الخطاب الديني
الدكتور نور الدين الميالد رئيس قسم اإلعالم في جامعة قطر
( 0.21 - 0.01 ) استراحة





Oriental Studies


Media & the
Importance of
Renewing Religious
Discourse

Dr. Abdulhakim Murad
Lecturer in Islamic Studies and Fellow
of Wolfson College, Cambridge
University, Britain
Dr. Nour Al Dein Al Meladi
Head of the Media Department - Qatar
University

13:15 – 14 :30 Break (Lunch and Prayer)

Session (2) 14:30 – 15:30

 ظسرا2.21  ـ0.21

الجلــسـة الثانية

Towards comprehensive Correction of
Misconceptions
 نحو تصحيح شامل للمفاهيم المرلوطة: الـمـحـور الثاني
Topic

Chair

Speakers
Dr. Hamad Bin Abdullah alMajid
Chairman of the Islamic Heritage
Centre Board of Trustees, Britain

Projects of Introducing
Islam

Dr Aminah Osman
Manager - Turing Point
Organisation – Britain

Terrorism and Extremism

Dr.Suhaib AbdulGhafaar
Secretary of The Sharia Council of
Britain

Islamic Reference and the
Position of Unity

Sir Iqbal Abdulkarim Sacranie
Former Secretary General of
Muslim Council of Britain

Strategy of Correcting
Concepts

Mr. Omar Farouq
Lawyer

 الدكتور حمد الماجد: رئيس الجلسة
)(رئيس مجلس أمناء مركز التراث اإلسالمي البريطاني
: المتـحـدثـون
: » « مشروعات التعريف باإلسالم
. )  بريطانيا، الدكتورة أمينة عثمان (مديرة مؤسسة نقطة تحول
:» « اإلرهاب والتطرف
– الذذدكتور صذذسين حسذذن عبذذد الرفذذار (سذذكرتير مجلذذس الشذذريعة اإلسذذالمية
)بريطانيا
: » « المرجعية اإلسالمية ووحدة المواقف
السذذير إقبذذال عبذذد الكذذريم سذذكراني (أمذذين عذذام المجلذذس اإلسذذالمي البريطذذاني
.)السابق
: » « استراتيجية تصحيح المفاهيم
المحامي عمر فاروق






Session (3) 15:40 – 16:40

الجلــسـة الثالثة

 2..1ـ  ...1عصرا

Islamic Associations between duplication and
coordination
الـمـحـور الثالث  :الجمعيات اإلسالمية بين االيدواجية والتنسيق
Speakers

Topic

Dr. Ahmed Turkistani
Manager of the Cultural Affaires
in the Saudi Cultural Bureau
London

Chair

Mr. Yousuf Mohammad
Ibrahim Bhailok
Former Chairman of MCB

The Danger of Duplication in
Islamic Work

Sheikh Kalifa Ezzat
Imam – The Islamic Cultural
Centre - London

The Importance of
Integration in Coordinating
Islamic Organisations Work

Councillor Asghar Majeed
The Royal Borough of Windsor
and Maidenhead, Britain

Islamic Associations and
Cultural Partnership

Dr. Musharraf Hussain
Prof. at the Karimia Institute in
Nottingham, Britain

Muslims in the West and
Bridges of Dialogue

رئيس الجلسة  :الدكتور أحمد تركستاني
(مدير إدارة الشؤون الثقافية في الملحقية الثقافية السعودية في لندن)
المتـحـدثـون :






«خطورة االزدواجية في العمل اإلسالمي » :
األسذذتاذ يوسذذد محمذذد إبذذراهيم بذذايلو (الذرئيس السذذابق للمجلذذس اإلسذذالمي -
بريطانيا)
«ضرورة التكامل في تنسيق عمل المنظمات اإلسالمية
الشذذيخ يليفذذة عذذزت أبذذو ييذذد  ،رئذذيس الشذذؤون الدينيذذة فذذي المركذذز الثقذذافي
اإلسالمي في لندن.
« الجمعيات اإلسالمية والشراكة الحضارية» :
األسذذتاذ أصذذرر محمذذد مجيذذد (عسذذو المجلذذس البلذذد ورئذذيس محافدذذة مدينذذة
ميدنسيد  -بريطانيا).
« المسلمون في الغرب وجسور الحوار » :
الذذذدكتور مشذذذرف حسذذذين  ،األسذذذتاذ فذذذي معسذذذد كرميذذذة للحذذذوار اإلسذذذالمي
المسيحي.
استراحة ) (1.11 - ...1

الجلــسـة الـخـتامـيــة

 1.11ـ  0.11مساء

* كلمة المشاركين /اللورد نذير أحمد
( عسو مجلس اللوردات البريطاني )
* كلمة معالي الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي
(األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي)

* قراءة البيان الختامي

Final Session 17:00 - 18 :00

Speeches of the Participants:
 Lord Nazir Ahmad
Member of the House of Lords – Britain
 H.E. Abdullah Bin Abdelmohsin Al-Turki
Secretary General of the Muslim World League
 Final Statement & Conclusion

والحمدهلل الذ بنعمته تتم الصالحات

