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التسجيــــــــــل

 الجلسة العلمية االولى
 تقنية مساعدة اإلنجاب للميت دماغياً 

                              معايل أ.د صالح بن حميد                                    د. فيصل السويدان

 املوت الدماغي / الحياة النباتية وموت االنسان

 االحكام القانونية للميت دماغياً

 قراءة يف قرارات املجامع والهيئات الفقهية حول املوت الدماغي

األحكام الرشعية للميت دماغياً 

 تقنية مساعدة اإلنجاب للميت دماغيا

الرؤية الفقهية لتقنية مساعدة اإلنجاب للميت دماغيا واملصاب بعدم اإلدراك

نسب الجن� يف حال املخالفة الرشعية أو النظامية

 منــاقشــة

عميد د. صالح الخن�

املحامي د. ماجد قاروب

د. طارق عنقاوي

د. توفيق جعفر

أ.د عبدالسالم الحص�

أ.د عبدالرحمن الجرعي

معايل أ.د صالح بن حميد            فضيلة  أ.د عبدالسالم السلي¢ن              د. فيصل السويدان
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صـالة الظـهر و الغـداء
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اليوم االول : السبت ١٢ شعبان ١٤٤٤ه الموافق ٤ مارس ٢٠٢٣م

الورقة العلمية

  االفتتـاح : معالي فضيلة الشيخ  أ.د صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد
عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن

      منظمة التعاون اإلسالمي، إمام وخطيب المسجد الحرام 
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الورقة العلمية المتحدثالوقت

 الجلسة العلمية الثانية
اختيار جنس اجلنني يف ضوء التطور الطيب والتقين وأخالقياته

                                                                    فضيلة  أ.د عبدالسالم السلي�ن                                معايل أ.د قطب سانو  

قراءة يف قرارات املجامع والهيئات الفقهية حول اختيار جنس الجن�

تقنيات املساعدة عىل اإلنجاب لتحديد جنس املولود

إختيار جنس الجن� اثناء عمل الفحص الجيني ألسباب طبية

 أخالقيات إختيار جنس الجن� ألسباب إجت�عية

 الرؤية الفقهية إلختيار جنس الجن� أصالة وتبعاً لتقنية

أ.د هيلة اليابس

د. سعد آل حسن

أ.د زينب ابو طالب

أ.د ج�ل الجار الله

أ.د ميادة الحسن
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صـالة العـرص وإسرتاحة الشاهي

مناقــشة

فضيلة  أ.د عبدالسالم السلي�ن         فضيلة أ.د عبدالرحمن الجرعي          د. حنان سلطان  

مساعدة اإلنجاب و الفحص الجيني 

اليوم االول : السبت ١٢ شعبان ١٤٤٤ه الموافق ٤ مارس ٢٠٢٣م
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 الجلسة العلمية الثالثة
 تقنية مساعدة االنجاب والتشخيص قبل إرجاع األجنة لتجنب االمراض الوراثية  والرسطانات ذات اإلستعداد

 الورا� واالمراض املزمنة وأخالقياتها
                                                                                                  معايل أ.د سعد الش�ي                                    أ.د زه� الحصنان           

قراءة يف قرارات املجامع والهيئات الفقهية حول التشخيص الورا� لألجنة

 التشخيص الورا� لألجنة قبل االرجاع للوقاية من الرسطانات ذات االستعداد الورا�

 الرؤية الفقهية للتشخيص الورا� لألجنة قبل االرجاع للوقاية من الرسطانات ذات

  التشخيص الورا� قبل إرجاع األجنة لتجنب االمراض املزمنة واملتأخرة الحدوث

 أخالقيات التشخيص الورا� قبل إرجاع األجنة لتجنب االمراض املزمنة  واملتأخرة

  الرؤية الفقهية للتشخيص الورا� قبل إرجاع األجنة لتجنب االمراض املزمنة

 أ.د هيلة اليابس

أ.د ندى درار

د. عبدالرحمن العث©ن

 د. امل الهاشم

أ.د عمر كاسويل

أ.د عبدالرحمن الردادي
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صـالة الظـهر و الغـداء

مناقشـــة

معايل أ.د سعد الش¼ي            معايل أ.د  عبدالله املطلق             أ.د عبدالله عدالن

 واالمراض الوراثية عالية النفاذ

االستعداد الورا� - عايل النفاذ

ضعيف النفاذ

الحدوث - ضعيف النفاذ

واملتأخرة الحدوث - ضعيف النفاذ

أ. من¿ة الشهري

اليوم الثاني : االحد ١٣ شعبان ١٤٤٤ه الموافق ٥ مارس ٢٠٢٣م
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الورقة العلمية المتحدثالوقت

 الجلسة العلمية الرابعة
  اختيار الجن� املطابق النسجة أخيه الحي املريض(األخ املنقذ) واإلنتفاع من الخاليا الجذعية الجنينة يف العالج

                                                                                     معايل أ.د  عبدالله املطلق                                أ.د عبدالله الجودي         

 اختيار األجنة املطابقة           : اإلخ املنقذ

 اختيار األجنة املطابقة           لإلنتفاع من الخاليا الجذعية الجنينة يف زراعة النخاع

 أخالقيات الحمل بجن� مطابق الخيه لإلنتفاع به لعالجه أو لإلنتفاع من الخاليا

د. سعد آل حسن

د. صالح الغامدي

أ.د. عبدالله عدالن

أ.د سعد الشويرخ
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 صالة العرص وإسرتاحة الشاهي

 الرؤية الفقهية إلختيار األجنة املطابقة              األخ املنقذ واإلنتفاع منه و اإلنتفاع
 من االجنة يف العالج بالخاليا الجذعية

مناقشــة

معايل أ.د  عبدالله املطلق           فضيلة د. عبدالقاهر قمر               أ.د ج®ل الجار الله 

(HLA)

- (HLA)

(HLA)

الجذعية يف زراعة النخاع

اليوم الثاني : االحد ١٣ شعبان ١٤٤٤ه الموافق ٥ مارس ٢٠٢٣م
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تقنية مساعدة اإلنجاب

و البييضات و أنسجة املبيض ألسباب إجت
عية

 الجلسة العلمية الخامسة
   تقنية مساعدة اإلنجاب و تجميد اللقائح املخصبة والنطف

                          فضيلة  أ.د سعد الخثالن                        د. توفيق جعفر                         

 قراءة يف قرارات املجامع والهيئات الفقهية حول التجميد أثناء عمليات

 تقنية مساعدة اإلنجاب وتجميد اللقائح املخصبة

 

 الرؤية الفقهية لتجميد اللقائح املخصبة يف تقنية مساعدة اإلنجاب

تجميد الحيامن املنوية : متى نحتاج لها؟

 الرؤية الفقهية لتجميد الحيامن املنوية

أ.د ميادة الحسن

د. حمد الصفيان

د. عبداملجيد اليحيى

أ.د نايف الهذال

أ.د مساعد الحقيل
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صـالة الظهــر و الغــداء

مناقشــــة

فضيلة أ.د عبدالله آل خن±          فضيلة  أ.د سعد الخثالن                  أ.د عمر كاسويل

وتجميد البييضات ألسباب إجت
عية

 الختــــام  و التوصيات
أ.د عبدالسالم الحصين                د. حنان سلطان  

 IUI & Embryo Transfer Workshop
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اليوم الثالث : االثنين ١٤ شعبان ١٤٤٤ه الموافق ٦ مارس ٢٠٢٣م

ورشة عمل مابعد المؤتمر للممارسين الصحيين
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