
برعاية الأ�ستاذ الدكتور عزمي حمافظة
رئي�س اجلامعة الأردنية

ي�شر عميد كلية ال�شريعة

دعوتكم حل�شور حفل افتتاح وفعاليات

املوؤمتر الدويل الثالث للمالية وامل�سرفية الإ�سالمية

بعنوان:

»�سكوك ال�ستثمار الإ�سالمية واأثرها يف التنمية القت�سادية«

الذي ينظمه ق�سم امل�سارف الإ�سالمية يف كلية ال�سريعة وذلك يف ال�ساعة 
العا�سرة من �سباح يوم الأربعاء املوافق 2016/8/3م

مدرج احل�سن بن طالل / عمادة �سوؤون الطلبة

ت�ستمر فعاليات املوؤمتر خالل الفرتة 3-2016/8/4         لالعتذار يرجى الت�سال على هاتف  5355000  فرعي 21022



برنامج املوؤمتر الدويل الثالث للمالية وامل�سرفية الإ�سالمية

»�سكوك ال�ستثمار الإ�سالمية واأثرها يف التنمية القت�سادية«

ق�شم امل�شارف الإ�شالمية – كلية ال�شريعة- اجلامعة الأردنية

الأربعاء – 2016/08/03اليوم الأول  - اجلل�سة الأولى

مدرج احل�سن بن طالل – عمادة �سوؤون الطلبةاملكـان

الى ال�ساعة 10:00من ال�ساعة 8:00الت�شجيل

الى ال�ساعة 11:00من ال�ساعة 10:00الفتتاح

ال�سالم امللكي. 	●
القراآن الكرمي. 	●

كلمة د.هيام الزيدانيني ال�سعودي- رئي�س ق�سم امل�سارف الإ�سالمية. 	●
كلمة الأ�ستاذ الدكتور حممد اخلطيب – عميد كلية ال�سريعة. 	●

كلمة الأ�ستاذ مو�سى �سحادة- مدير عام البنك الإ�سالمي الأردين. 	●
لل�سوؤون  العلوان: م�ست�سار رئي�س الوزراء العراقي   كلمة ال�سيوف معايل الدكتور/ مظهر  	●

املالية.
كلمة عطوفة الأ�ستاذ الدكتور عزمي حمافظة- رئي�س اجلامعة الأردنية. 	●

الى ال�ساعة 11:30من ال�ساعة 11:00ال�شرتاحة

مدرج احل�سن بن طالل – عمادة �سوؤون الطلبةالى ال�ساعة 1:00من ال�ساعة 11:30املكـان

العربية   اجلل�شة الولى الدول  يف  الإ�سالمية  ال�ستثمار  �سكوك  لإ�سدار  الناظمة  الت�سريعات 
وم�ستندها ال�سرعي

عطوفة الأ�ستاذ مو�سى �سحادة  مدير عام البنك الإ�سالمي الأردين.رئي�س اجلل�شة

		معايل د. حممد اأبو حمور: وزير املالية الأردين الأ�سبق- الأمني العام ملنتدى الفكر العربي.املتحدثون: ●

عطوفة د. حممد اخلاليلة: الأمني العام لدائرة الإفتاء الأردنية. 	●
�سعادة الأ�ستاذة فاطمة ح�سن املالك/ مدير الإدارة القانونية واملراقب ال�سرعي للبنك الأهلي  	●

امل�سري )اخلرطوم(.
�سعادة الأ�ستاذة دميا التهتموين: رئي�س ق�سم ال�سوؤون القانونية/هيئة الأوراق املالية الأردنية. 	●

�سعادة د. فوؤاد املحي�سن: مدير عام �سركة الإ�سراء لال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي. 	●

الى ال�ساعة 1:10من ال�ساعة 1:00ال�شرتاحة



برنامج املوؤمتر الدويل الثالث للمالية وامل�سرفية الأ�سالمية

الأربعاء – 2016/08/03اليوم الأول  - اجلل�سة الثانية 

الى ال�ساعة 2:15من ال�ساعة 1:15الوقت

 �سكوك ال�ستثمار اخلا�سة واأثرها يف التنمية القت�ساديةاجلل�شة الثانية

 عطوفة اأ.د. حممد اخلطيب / رئي�س اللجنة التح�سريية للموؤمتر.رئي�س اجلل�شة

معايل د. وائل عربيات: وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية.املتحدثون: 	●
معايل اأ.د. حممد العدينات : وزير تطوير القطاع العام �سابقًا. 	●

عطوفة د. حممد اجلعفري/ املدير العام لل�سركة الأردنية ل�سمان القرو�س. 	●
عطوفة  الأ�ستاذ �سالح تايه: نائب حمافظ البنك املركزي الأردين �سابقًا. 	●

�سعادة د. �سعد العلوان: اأ�ستاذ القت�ساد والتمويل يف اجلامعة التقنية الو�سطى – العراق. 	●
�سعادة د. يزن عطيات: م�ست�سار الرئي�س لل�سوؤون  الأكادميية يف  الأكادميية العربية للعلوم  	●

املالية وامل�سرفية.

اخلمي�س – 2016/08/04اليوم الثاين  - اجلل�سة الثالثة

املكان
الى ال�ساعة 11:00من ال�ساعة 9:00

قاعة املوؤمترات - كلية الأمري ح�سني 
بن عبداهلل الثاين للدرا�سات الدولية

�سكوك ال�ستثمار ال�سيادية واأثرها يف التنمية القت�ساديةاجلل�شة الثالثة

�سعادة د. هيام الزيدانيني ال�سعودي )مقررة املوؤمتر(رئي�شة اجلل�شة

عطوفة  د. عز الدين  كناكريه: الأمني العام لوزارة املالية الأردنية.املتحدثون : 	●
عطوفة الدكتور عادل �سرك�س: نائب حمافظ البنك املركزي الأردين. 	●

�سعادة اأ. د. غ�سان الطالب: مدير عام مركز متكني للتنمية الإدارية والفنية. 	●
حممد  جلامعة  العليا  الدرا�سات  دبلوم  ومن�سق  موؤ�س�س  الع�سري:  عمر  د.  �سعادة  	●

اخلام�س / املغرب.
�سعادة د. رائد اأبو موؤن�س: اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم الفقه واأ�سوله/ اجلامعة الأردنية. 	●

�سعادة د. با�سل ال�ساعر: اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم امل�سارف الإ�سالمية- اجلامعة الأردنية. 	●

الى ال�ساعة 11:30من ال�ساعة 11:00الأ�شرتاحة



اخلمي�س – 2016/08/04اليوم الثاين  - اجلل�سة الرابعة

جتارب اإ�سدار �سكوك ال�ستثمار الإ�سالمية )التحديات وعوامل  النجاح(اجلل�شة الرابعة

الى ال�ساعة 1:30من ال�ساعة 11:30الوقت

�سماحة  د. يحيى البطو�س / مفتي القوات امل�سلحة الأردنيةرئي�س اجلل�شة

•املتحدثون: معايل د. مظهر العلوان: م�ست�ساررئي�س الوزراء العراقي  لل�سوؤون املالية.	

• �سعادة اأ.د. اأكرم لآل الدين: املدير التنفيذي لالأكادميية العاملية للبحوث ال�سرعية يف 	
املالية الإ�سالمية/ ماليزيا.

• �سعادة د. ح�سني ال�سعيد: نائب املدير العام للبنك الإ�سالمي الأردين.	

• �سعادة د.ع�سام العنزي: ع�سو املجل�س ال�سرعي يف هيئة املحا�سبة واملراجعة 	
للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية- الكويت.

• �سعادة د. خلوق �سنقر: عميد كلية احلقوق والقانون جامعة �سليمان دمرل / تركيا.	

• �سعادة املحامي خالد ال�سقاف: حمامي وقانوين يف ال�سكوك.	

• �سعادة د. خوله النوباين املدير العام ل�سركة اأرفاق لال�ست�سارات املالية والتدريب.	

اجلل�سة اخلتامية 
)التو�سيات(

الى ال�ساعة 2:00من ال�ساعة 1:30

ت�سليــــــــم ال�سهـــــــادات والدروعالى ال�ساعة 2:30من ال�ساعة 2:00التكرمي

برنامج املوؤمتر الدويل الثالث للمالية وامل�سرفية الأ�سالمية


