
2١

جدول جلسات ندوة تطور العلوم الفقهية في سلطنة عمان 2019م
فقه الماء في الشريعة اإلسالمية

) أحكامه الشرعية، وآفاقه الحضارية، وقضاياه المعاصرة (
صباح األحد   1 / 12 / 2019م 

حفل االفتتاح9:0010:00

استراحة10:0010:30

الجلسة األولى 
المحور األول / األصول الشرعية لفقه الماء

مدير الجلسة:سماحة الشيخ/راوي عين الدين
مفتي روسيا

العنوانالباحثالوقت

فقه الماء في القرآن الكريمسماحة الشيخ أ.د شوقي عالم10:3010:45

فقه الماء في السنة النبويةفضيلة الدكتور محمد تقي عثماني10:4511:00

فقه المياه في واقعنا المعاصر:نظرةفي ضوء معالي الدكتور أحمد العبادي٠٠11:1٥:11
كليات الشريعة

فقه الماء في المصادر اإلباضية الشيخ أفلح بن أحمد الخليلي٣٠:11:1٥11

فقه الماء في المذاهب األثني عشريةسماحة الشيح أحمد مبلغي٤٥:٣٠11:11

القواعد الفقهية في فقه الماء )العرف، المشاركة، سماحة الشيخ الدكتور أبو بكر أحمد٠٠:٤٥12:11
نفي الضرر(

فضيلة الشيخ الدكتور/محمد زيتون٠٠12:1٥:12
العقود الواردة على الماء في

 الفقه اإلسالمي

مناقشة٣٠:12:1٥12

استراحة لوجبة الغداء والصالة٣٠3:00:12
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مساء األحد 1 / 12 / 2019م

الجلسة الثانية:
المحور الثاني / األنظمة اإلسالمية في فقه الماء

مدير الجلسة:الشيخ الدكتور المكرم/ عبداهلل بن راشد السيابي
عضو مجلس الدولة

العنوانالباحثالوقت

التنظيمات اإلدارية في فقه الماء )الحسبة على المياه د. إدريس الفاسي3:003:15
- محاكم المياه(

حقوق االتفاق المائي في المذاهب اإلسالميةد. داود بو رقيبة3:153:30
الماء و مقاصد الشريعةد. رضوان السيد3:303:45
التنظيم القانوني لفقه الماء )نظام المساقاة(محمد بن سيف الشعيلي3:454:00
وقف الماء )آفاق حضارية(فارس مسدور4:004:15
مناقشة4:154:25
االستعداد للجلسة التالية4:254:30

الجلسة الثالثة: 
المحور الثاني / األنظمة اإلسالمية في فقه الماء

مدير الجلسة:سماحة الشيخ /عزيز حسانوفيتش
مفتي كرواتيا و رئيس المشيخة اإلسالمية

العنوانالباحثالوقت

نظام األفالج في الفقه االباضي )رؤية فقهية وحضارية(د. محمد الغاربي4:304:45

نظام الري في فقه المغاربةد. مصطفى باجو4:455:00

أسواق المياه )وجهة نظر فقهية(د.محمد حسن البغا5:005:15
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أحكام تسعير المياه في الفقه اإلسالميد. محمد فايز حسين5:155:30

محكمة الماء في الفقه اإلسالميد. سعيد بنسعيد العلوي5:305:45

                                  مناقشة5:456:00

صباح اإلثنين 2 / 12 / 2019م

الجلسة الرابعة:  
   المحور الثالث / قضايا الماء في الفقه اإلسالمي

مدير الجلسة:أفلح بن أحمد الكندي
مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية

العنوانالباحثالوقت

إدارة الماء المشتركة بين الفقه اإلسالمي والقانون الدولي )بيان دبلن(د. مصطفى بن حمزة8:308:45

االقتصاد في استخدام الماء في الفقه اإلسالمي وقواعده الحاكمةد. محمد طاهر حكيم 8:459:00

الزراعة وإدارة الماء في التراث الفقهي اإلباضيد. مهنا التواجيني9:009:15
مناقشة9:159:30

الجلسة الخامسة  
   المحور الثالث / قضايا الماء في الفقه اإلسالمي

مدير الجلسة:معالي الدكتور/أحمد العبادي
امين عام الرابطة المحمدية بالمغرب

العنوانالباحثالوقت

حقوق الماء بين الملكية العامة والملكية الخاصة في الفقه اإلسالميد. جابر عبدالهادي9:359:50

التلوث المائي وفقه حماية البيئةد. جابر طايع يوسف سلطان9:5010:05
السيول والجفاف وفقه التكافل االجتماعيد. فرحات الجعبيري10:0510:20
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استغالل الماء بين العرف والتشريعد. محمد إقبال النطائي10:2010:35
مناقشة10:3510:50
االستعداد للجلسة التالية10:5010:55

الجلسة السادسة
المحور الرابع / فتاوى الماء في الفقه اإلسالمي

مدير الجلسة:الدكتور/عبداهلل بن مسلم الهاشمي
عميد كلية العلوم الشرعية

العنوانالباحثالوقت
فتاوى الماء في الفقه اإلباضي )قراءة تحليلية(د. عبداهلل بن راشد السيابي10:5511:10
فتاوى الماء في الفقه الحنفي )قراءة تحليلية(د. ضمير محي الدين11:1011:25

فتاوى الماء في الفقه المالكي )قراءة تحليلية(د. مجدي عاشور11:2511:40
فتاوى الماء في الفقه الحنبلي )قراءة تحليلية(الشيخ أحمد محمد صالح الصالح٥٥:٤٠11:11
 فتاوى الماء في الفقه الزيدي )قراءة تحليلية(الشيخ عبداهلل العزي٥٥12:1٠:11
فتاوى الماء في الفقه الجعفري )قراءة تحليلية(د. هالل اللواتي12:1٠12:2٥

مناقشة٤٠:12:2٥12
استراحة للغداء والصالة٤٠3:00:12

مساء اإلثنين  2 /12 /2019

الجلسة السابعة
المحور الخامس / فقه الماء في مكتبة التراث اإلسالمي

مدير الجلسة:سماحة الشيخ /إسماعيل لطفي جافاكيا
رئيس جامعة فطاني بتايلند

العنوانالباحثالوقت
فقه الماء في المكتبة العمانيةد. إسماعيل األغبري3:003:15
فقه الماء في مكتبة المالكية والشافعيةد. حميد الحمر3:153:30
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فقه الماء في مكتبة األحنافد. عبدالستار أبو غدة3:303:45
فقه الماء في كتب األموال والخراجد. محمد كمال امام3:454:00
مناقشة4:004:15
االستعداد للجلسة التالية4:154:20

الجلسة الثامنة
المحور الخامس / فقه الماء في مكتبة التراث اإلسالمي

مدير الجلسة:الدكتور/ راشد بن حمد البلوشي
عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

العنوانالباحثالوقت
فقه الماء في كتب األزمنة واألنواءد. فيصل الحفيان4:204:35

األوقاف وفقه الماء )رؤية مقارنة(حسن الشعيبي4:354:50
وقف المياه )دراسة شرعية واجتماعية(د. عبداهلل بن سعيد المعمري4:505:05
مناقشة5:055:15

صباح الثالثاء 3 /12 / 2019م
الجلسة التاسعة

المحور السادس / قراءات في الفقه المعاصر

مدير الجلسة:سماحة الشيخ/ مولود دوديتش
مفتي صربيا

العنوانالباحثالوقت

المجتمع المدني ودوره في المحافظة على الماء في الفقه د. أحمد عوض هندي8:308:45
والقانون

البعد االقتصادي لمشاكل الماء في ضوء المقاصد الشرعيةد. خالد تفوشيت8:459:00

البعد االجتماعي لمشاكل الماء في ضوء المقاصد الشرعيةالشيخ محمد المتوكل9:009:15
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مناقشة9:159:30

االستعداد للجلسة التالية9:309:35

صباح الثالثاء 3 /12 / 2019م
الجلسة العاشرة

المحور السادس / قراءات في الفقه المعاصر
مدير الجلسة:الدكتور/ عبدالعزيز بن يحيى الكندي

نائب رئيس جامعة نزوى
العنوانالباحثالوقت

أثر فقه الماء في نشأة المدينة اإلسالمية وتطوراتها المعاصرةد. محمد عبدالستار عثمان9:359:50

فتاوى الماء وعالئقها بالمجتمع اإلقليمي والدولي في الفقه د. عبدالرحمن الكيالني٩:٥٠1٠:٠٥
اإلسالمي الحديث

األبعاد الثقافية لفقه الماءد. محمد الشيخ2٠:1٠:٠٥1٠

مناقشة2٠1٠:٣٥:1٠

االستعداد للجلسة التالية1٠:٣٥1٠:٤٠

صباح الثالثاء 3 / 12 / 2019
الجلسة الحادية عشرة

المحور السابع / فقه الماء والصراعات المعاصرة
مدير الجلسة:سماحة الشيخ/ نعيم ترنافا

مفتي كوسوفو
العنوانالباحثالوقت

التفسير الفقهي للنزاع حول الماءد. محمود مصطفى هرموش1٠:٤٠1٠:٥٥

التفسير االقتصادي للنزاع حول الماءد. عبداهلل مبارك العبري٥٥11:1٠:10
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التفسير االجتماعي للنزاع حول الماءد. محمد الغزالي٣٥:11:1٠11

مناقشة٥٠:٣٥11:11

االستعداد للجلسة التالية٥٥:٥٠11:11

مساء الثالثاء 3 /12 / 2019م
الجلسة الثانية  عشرة

المحور السابع / فقه الماء والصراعات المعاصرة
مدير الجلسة:المكرم/ حاتم بن حمد الطائي

عضو مجلس الدولة
العنوانالباحثالوقت

األفالج ووسائل الري في عمان قراءة تحليلية نقديةد. عبداهلل بن سيف الغافري٥٥12:1٠:11

فقه الماء وآثره في الملكية في الدراسات المعاصرة د. محمد المنتار12:1٠12:2٥
)النوازل والمجتمع(

الفهم الدولي لفقه الماء في اإلسالمد. عبدالحي أبرو٤٠:12:2٥12

مناقشة٥٥:٤٠12:12

استراحة للغداء والصالة٥٥3:00:12

الجلسة الثالثة عشرة

المحور الثامن / أحكام البحر في الفقه اإلسالمي
مدير الجلسة: المكرم / د.إسماعيل بن صالح األغبري

عضو مجلس الدولة
العنوانالباحثالوقت

القواعد الفقهية الحاكمة للبحار في الفقه اإلسالميد. إبراهيم أحمد عبدالعزيز3:003:15
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1٩82 )رؤية فقهية(د. أحمد أبو الوفا3:153:30
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السفتجة وتطور الضمانات البحرية في الفقه اإلسالميد. محمد المنسي3:303:45
حقوق المسافرين وواجباتهم في النقل البحريد. الحسان شهيد3:454:00
مناقشة4:004:15
االستعداد للجلسة التالية4:154:20

مساء الثالثاء 3 /12 / 2019م

الجلسة الرابعة عشرة

المحور الثامن / أحكام البحر في الفقه اإلسالمي

مدير الجلسة:سماحة الشيخ /شعبان رمضان موباجي
مفتي أوغندا

العنوانالباحثالوقت

األحكام الفقهية للمأكوالت البحريةالشيخ عبداهلل السليمي2٠٤:٣٥:٤

آثر البحر على بعض األحكام الفقهية في العبادات والمعامالتد. عبداهلل الشحري٤:٣٥٤:٥٠

الحصار البحري وموقف الفقه اإلسالمي والقانون الدوليد. أشرف أبو الوفا٤:٥٠٥:٠٥

الثروة البحرية في الفقه والقانون واالقتصاد د. صالح الطالب2٠:٥:٠٥٥

مناقشة2٠٥:٣٥:٥

حــفــل الــختـــام والتوصيات٠٠:٧:٠٠8


