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  1027 مارس 2 -1الأربعاء والخميس 

  املقبولةاملقبولة  البحوثالبحوث  ملخصاتملخصات

 عنوان المشاركة الباحث 
 ماذا تفعل الأمة عندما تغيب السلطة؟ -نازلة الفراغ النظامي عند الشيخ محمد المامي  أحمد يعقوب أحمد بزيد 1

 مظان جديدة لكتابة التاريخ الحضاري في الغرب الإسلامي من خلال نوازل الفقهاء المالكية أنور محمود زناتي 2

3 

فتوى الشيخ محمد قريو المصراتي الليبي بجواز بيع الحيوان والطيور حيا جوازا شرعيا مطلقا، تحقيق الفتوى، وبيان الصناعة الفقهية  علي عمران الكميتي أبو شعالة
 النازلةالمستعملة في تحرير 

 مظاهر الحفاظ على البيئة من خلال التراث النوازلي الهواء نموذجا مصطفى البعزاوي 4

 معالم الصناعة الفقهية في نوازل ابن سراج وسبل الاستفادة منها نبيل طنطاني 5

 ندلسيين من خلال فقه النوازلألوعي البيئي والصحي للمغاربة والا نجلاء سامى محمد النبراوى 6



 

 عنوان المشاركة لباحثا 
 نحو استثمار أفضل لنوازل المالكية في الدرس الفقهي المعاصر، نازلة يهود توات للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي أنموذجا الدين بوكرديد نور 7

 (المكرمةنازلة شراء وكراء الدور بمكة )فتوى الإسحاقي في نازلة الأميرة خناثة بنت بكار المغافري  محمد البغيال 8

 فقه النوازل رافد منهجي للاجتهاد الفقهي المعاصر  بدر حسن القاسمي 9

 حكم استبراء الرحم بالفحوص الطبية الحديثة دراسة تأصيلية تطبيقية إسماعيل غازي مرحبا 10

 حقوق الجوار في الفضاء العمراني من خلال نوازل الغرب الاسلامي بودالية تواتية 11

 -مقاربة منهجية  –ّددات وضوابط منهجية في استثمار الفقه النوازلي مح أحمد ذيب 12

 الأسباب والمظاهر والنتائج: تعدد الفتاوى في النازلة لدى الشناقطة الشيخ التيجاني أحمدي 13

 اسة في السياق والتأثيرات والآفاقدر :"أسنى المتاجر في بيان حكم من غلب على وطنه ولم يهاجر"فتوى أبي العباس الونشريسي  عبد السلام بلاجي 14

 منهجية بناء ونقد الفتوى عند المالكية يوسف حميتو 15

 تحديد جنس الجنين من الناحية الطبية والشرعية ساجدة طه 16

 المعيار المعرب التنازع في إصلاح المنشآت المائية في الفقه الإسلامي من خلال عبد الرحمن هزرشي 17

 الصناعة الفقهية في فتوى الشاطبي في جواز الاشتراك في الألبان وخلطها لاستخراج زبدها وسبل الاستفادة منها في القضايا المعاصرة ماهر حسين حصوة 18
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 قواعد وفوائد :نازلة يهود توات محمد بلهادي 19

21 

المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل افريقية الكية من خلال فقه التعامل مع النصارى في النوازل والفتاوى الم محمد بنتاجة
 للونشريسي والأندلس والمغرب

 منهج الاستدلال على الحكم في النازلة عند الفقهاء الشناقطة محمد فال السالك 22

 دراسة نظرية تأصيلية :استئناف النظر الاجتهادي في النازلة في ضوء المذهب المالكي أبو القاسم محمد أبو شامة نجاه 23

 ظاهرة تعدد الفتاوى في النازلة الواحدة من خلال النوازل الفقهية السوسية محمد بوت 24

 الاجتهاد التنزيلي وتطبيقاته في ما جرى به العمل عند المالكية المغاربة عبد الحليم أيت أمجوط 25

 نماذج وقضايا من تاريخ المغرب :النوازل الفقهية وأهميتها التاريخية والحضارية أحمد الخاطب 26

 الاستدلال بقاعدتي اعتبار المآل والاحتياط في تقرير الحكم على النوازل من خلال كتاب المعيار للإمام الونشريسي شريفة شعشوعة 27

 النوازل تؤسس للمنهج الوسطي المعتدل في النظر ضوابط المالكية في عبد الرحمن حمدي شافي 28

 -الأسس والضوابط والخصائص -فقه النوازل عند الإمام الشاطبي عبد القادر طاهري 29

 (محور تأصيلي نظري:المحور الأول)أسبابه وآثاره  :تغير الفتوى في النازلة الواحدة عند المالكية عبد الكريم بناني 30

 المستجدات المعاصرة الأقليات المسلمة في فتاوى الإمام المازري؛ مداركها الاجتهادية وآثارها الفقهية في نوازل محمد الفرجي 31
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 الاستنجاد بخارج المذهب في النوازل المالكية محمد سنيني 32

 تحرير النوازلالنقد الفقهي في المذهب المالكي وأثره في  نايف بن عبد الرحمن آل الشيخ 33

 نظرات منهجية :اتجاهات الإفتاء بالمدرسة المالكية المغربية مصطفى صمدي 34

ّ ه حمادي عبد الفتاح 35  تأصيل نازلة إسقاط ماء الرحم في مرحلة النطفة للإمام اللخمي رحمه الل

 خصائصه وقواعده المنهجية :كيةلفقه النوازل عند الما مصطفى شعيب 36

 في الفقه المالكي النوازل قاعدة الضرورات وتطبيقاتها في الشهريأبو بلال عوض  37

 أسباب عناية المالكية بفقه النوازل قماز فريدة 38

 دراسة نازلة في حكم أموال الظلمة ومستغرقي الذمة بالحرام عند المالكية أحمد عزيوي 39

 كية من خلال نوازل ابن هلال وأجوبة العبدوسيقواعد الافتاء في النوازل الفقهية عند المال الحاج الحفظاوي 40

 في الفقه المالكي النوازل قاعدة الضرورات وتطبيقاتها في عوض بن حسين مغرم آل زيدان 41

 الشيخ محمد بّل بن الشيخ عثمان بن فودي مثالا :النوازل وأثرها في تجديد الفقه المالكي في الدولة الّصكتية أحمد مرتضى 42

 نازلة اختبار جنس الجنين العريانيأسماء  43

 

وتبعا  بحول اهلل، 1027إىل مستهل شهر مارس  الندوة تأجيل موعد انعقاد تمنعلم السادة الباحثني أنه  هام
 .املحينة على املوقع الندوةورقة  تصّفح لذا، يرجى .واعيد املعل  عنها اابقااملت طرأ تغري ، فقدلذلك

 


