ที่ สคม.มธ.022/2561
7 มกราคม 2561
เรื่ อง ขอเชิญร่ วมงาน “มนุษย์+ธรรม”
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน
เรียน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเอกชนในระบบ
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. กาหนดการ จานวน 1 ชุด
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน “มนุษย์+ธรรม”
ด้วยสภาเครื อข่ายช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม สานักจุฬาราชมนตรี ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการ
อิ ส ลามประจ าจัง หวัด สงขลา ก าหนดจัด งาน “มนุ ษ ย์+ ธรรม” น าน้ า ใจสู่ ส ภาเครื อ ข่ า ยช่ ว ยเหลื อ ด้า น
มนุ ษยธรรมฯ สงขลา ครั้ งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนน
ลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 10 ตาบลคลองแห อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อหารายได้
สนับสนุ นภารกิจการช่วยเหลื อด้านมนุ ษยธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบ
โดยทั่ ว กั น ตลอดจนรายงานส รุ ปผลการด าเนิ นภารกิ จการช่ ว ยเห ลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมทั้ งใน
และต่างประเทศ ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา และเพื่อเป็ นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน บุคคลทัว่ ไป ได้เกิ ด
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและเรื่ องมนุษยธรรม สร้างความตระหนักถึงการเป็ นผูใ้ ห้และการมี
จิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ผตู ้ กทุกข์ได้ยาก นามาซี่ งสังคมแห่งสันติสุข
ในการนี้ จึงขอเรี ยนเชิ ญท่าน คณะครู และนักเรี ยนร่ วมงาน พร้อมทั้งขอความอนุ เคราะห์ท่านโปรด
ประชาสัมพันธ์งานให้คณะครู นักเรี ยน ตลอดจนผูป้ กครองได้รับทราบโดยทัว่ กัน และเชิ ญชวนร่ วมบริ จาค
เพื่อร่ วมเป็ นหนึ่ งในการขับเคลื่ อนพลังแห่ งมนุ ษยธรรม ให้การจัดงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิสม่าแอน หมัดอะด้ า)
ประธานจัดงาน

สอบถามรายละเอียดกองงานเลขา :
08 1959 7060 / 09 3582 6662 / 08 9976 9775 / 08 6979 5924

กำหนดกำร
งำน “มนุษย์ +ธรรม”
นำนำ้ ใจสู่ สภำเครื อข่ ำยช่ วยเหลือด้ ำนมนุษยธรรมฯ สงขลำ ครั้งที่ 2
วันที่ 2 - 4 กุมภำพันธ์ 2561
ณ มัสยิดกลำงจังหวัดสงขลำ
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ

รำยกำร

กิจกรรมของนักเรียน/เยำวชนและนักศึกษำ
09.30-09.45
09.45-12.00
13.45-15.30
15.30-16.00
16.30-17.40
17.50
18.20-19.20
19.20
19.40
19.50
20.00
20.10
20.40

22.00

พิธีเปิ ด โดย คุณขดดะรี บินเซ็น ประธานสมาพันธ์โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การแข่งขันปาฐกถา “มนุษย์+ธรรมค้ าจุนโลก”
การแข่งขันขับร้องอนาชี ด “การปลดปล่อยปาเลสไตน์คือหน้าที่
ของเรา (Palestine Will Be Free)”
พักละหมาดอัสรี
การสัมมนาคณะกรรมการมัสยิดประจาจังหวัดสงขลา
พักละหมาดมัฆริ บ
ปาฐกถาชนะเลิศและรองชนะเลิศ “มนุษย์+ธรรม”
ขับร้องอนาชีดชนะเลิศและรองชนะเลิศ
พักละหมาด อีชา
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
กล่าวรายงาน โดย อ.อิสม่าแอน หมัดอะด้ า
พิธีเปิ ด โดย ท่านจุฬาราชมนตรี
รับชมวีดีทศั น์ : ภารกิจของสภาเครื อข่ายฯ
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เราไม่ต่าต้อย เพราะเรามีอลั กุรอาน”
โดย ผศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา
ทาไมต้องเป็ น “มนุษย์+ธรรม”
โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, อ.อิสม่าแอน หมัดอะด้ า
และ อ.ซอและห์ ตาเละ ดาเนินการ โดย อ.มูฮมั หมัดเฟาซี แยนา
พิธีปิด โดย คุณอนันต์ การันสันติ นายกเทศบาลเมืองคลองแห

หมำยเหตุ

วันเสำร์ ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ

รำยกำร

งำนสั มมนำเครื อข่ ำยมนุษยธรรมในประเทศ
09.30-9.40
09.40-09.50

12.00-13.30

กล่าวต้อนรับ โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
พิธีเปิ ด โดย พล.ต.ต.สุ รินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิ การคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
รับชมวีดีทศั น์ : ภารกิจของสภาเครื อข่ายฯ
สัมมนาเครื อข่ายมนุษยธรรมในประเทศ
โดย อ.อิสม่าแอน หมัดอะด้ า และอนุกรรมการฝ่ ายในประเทศ
พักละหมาดซุฮฺริ

13.30-17.00

งานสัมมนาสภาเครื อข่ายเยาวชนเพื่อมนุษยธรรม

09.50-10.00
10.00-12.00

17.50
18.15
18.30-19.20
19.20
19.40

พักละหมาดมัฆริ บ
การขับร้องอนาชีดโดย WSEEM
Key Note “งานมนุษยธรรม: เครื่ องมือแก้โรคเกลียดกลัวอิสลาม
(Islamophobia)” โดย รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั
พักละหมาดอีชา
รับชมวีดีทศั น์ : ภารกิจของสภาเครื อข่ายฯ

20.00-21.00

Talk Show “ปลุกพลังมนุษย์+ธรรม” โดย โต ตาล

21.00-22.00

ไฮด์ปาร์ค 1 หัวข้อ “อัลกุดส์ คือเมืองหลวงปาเลสไตน์ตลอดกาล”
โดย ผศ.มัสลัน มาหามะ
ไฮด์ปาร์ค 2 หัวข้อ “ถึงเวลาแล้วหรื อยัง” โดย อ.อนัส แสงอารี
ไฮด์ปาร์ค 3 “ใครจะช่วยมนุ ษย์+ธรรม”
โดย อ.บับลี อับดุลเราะห์มาน

22.00

พิธีปิด โดย คุณอนุมตั ิ อาหมัด สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ

หมำยเหตุ

วันอำทิตย์ ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ

รำยกำร

งำนสั มมนำเครื อข่ ำยมุสลีมะฮ์ ภำคใต้
09.30

09.50-10.00
10.00-10.40

10.40-12.10

12.00-13.15
13.15-13.30
13.30-14.30

14.30-16.00

16.00-16.15
16.15
17.50
18.15
18.30

กล่าวต้อนรับโดย คุณศักดิ์กรี ยา บิลแสละ ประธานกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดสงขลา
กล่าวรายงานโดย คุณกมลวรรณ หนิมุสา นายกสมาคมสตรี มุสลิม
จังหวัดสงขลา
รับชมวีดีทศั น์ : ภารกิจของสภาเครื อข่ายฯ
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ศาสดามูฮมั มัดกับงานมนุษยธรรม”
โดย H.E. Mrs.Sanaa A. Gourafi
เอกอัครราชทูตซูดานประจาประเทศไทย
“มุสลิมะฮ์กบั การทางานด้านมนุษยธรรม”
โดย ผศ.ดร.รู ฮานา สาแมง, ภญ.ดร.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ และ
อ.นูรยีลนั บิลหะยีอาบูบากา ดาเนินการเสวนา โดย อ.โซรยา
จามจุรี
พักละหมาดดุฮฺริ
กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาและเยาวชน
กิจกรรมคู่ขนาน
1. กิจกรรมในห้องประชุมใหญ่: มุสลิมะฮ์กบั ภารกิจมนุษยธรรม
2. กิจกรรมในห้องประชุมเล็ก: ระดมความเห็นแกนนามุสลิมะฮ์
กับการขับเคลื่อนมนุษยธรรม
3. กิจกรรมหน้าเวที: เยาวชนกับการท้าทาย งานมนุษย์+ธรรม
เสวนา “บทบาทสตรี กบั มนุษยธรรมนานาชาติ”
โดย พญ.อารี นา สะอีดี จักษุแพทย์ รพ.นราธิวาส,
Dr. FAUZIAH MOHD HASAN : MyCARE
และคุณฐปณี ย ์ เอียดศรี ชยั ผูส้ ื่ อข่าวช่อง 3
ดาเนินการโดย คุณเนาวรัตน์ สะและน้อย
มุสลิมะฮ์ร่วมกล่าวปฏิญญา การขับเคลื่อนงานมนุษยธรรม
พักละหมาดอัสรี
พักละหมาดมัฆริ บ
การขับร้องอนาชีด โดย กลุ่มอนาชีดเยาวชน
Talk Show “สร้างแรงบันดาลใจ มนุษย์+ธรรม”
โดย ผศ.ดร. สุ กรี หลังปูเต๊ะ

หมำยเหตุ

วันอำทิตย์ ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561
เวลำ
รำยกำร
19.20
พักละหมาดอีชา
19.40-21.00 หัวข้อ “เปิ ดแผนไซออนิสต์ครองโลก”
โดย ดร.ศราวุฒิ อารี ย,์ ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สื อแต,
ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด และ อ.ฮารู น หะยีหมะ
ดาเนินการโดย คุณไฟซอล ศรี อดุลย์พนั ธุ์
21.00-22.00 ไฮด์ปาร์ค 1 หัวข้อ “เสี ยงร่ าไห้จากเยรู ซาเล็ม”
โดย อ.อับดุลมาลิก มู่เก็ม
ไฮด์ปาร์ค 2 หัวข้อ “ใครฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”
โดย อ.อาลี อารี ฟ
ไฮด์ปาร์ค 3 หัวข้อ “กุญแจแห่งชัยชนะ” โดย อ.อับดุลลาตีฟ การี
พิธีปิด โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
22.00

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

