
   المؤتمر العلمي الدولي
 والتحديات المعاصرةضمانات التطبيق  – القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية

 اليوم األول

 م25/10/2015 األحد

 قاعة المؤتمرات الكبرى – 10:00 – 11:40الجلسة االفتتاحية  

النشاط اسم الموعد  

رتقبال وتسجيل وجولة في معرض الصواس 10:00 – 10:30  

 والسالم الوطنيالقرآن الكريم  10:30 – 10:40

 كلمة عميد كلية الشريعة والقانون: 10:50 – 10:40

 د. ماهر السوسي

 :كلمة رئيس المؤتمر 10:50 – 11:00

 د. رفيق أسعد رضوان

 كلمة رئيس اللجنة العلمية: 11:15 – 11:00

 أ. د. ماهر الحولي

 :كلمة رئيس الجامعة 11:15 – 11:25

 أ. د. عادل عوض هللا

 :اللجنة الدولية للصليب األحمررئيس كلمة  11:25 – 11:40

 جاك دي مايو /السيد

 االنطالق لبدء جلسات المؤتمر في قاعات الجامعة الفرعية

 

 

 

  



   المؤتمر العلمي الدولي
 والتحديات المعاصرةضمانات التطبيق  – القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية

 : المفاهيم االنسانية في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي االنسانياألولالمحور 

 قاعة مبنى طيبة – ماهر الحولي / رئيس الجلسة: أ. د. 13:20– 12:00الجلسة األولى )أ( 

 /الجهةةالدول /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

، األسس اإلنساني في ضوء الفقه اإلسالمي القانون الدولي 12:00 – 12:10

 والمبادئ اإلسالمية للعالقات الدولية

 قطر أ. د. علي القرة داغي

 فلسطين د. ماهر السوسي اإلسالميالكرامة اإلنسانية في ضوء التشريع  12:10 – 12:20

 للمقاتل منهج الشريعة اإلسالمية في تعزيز القيم السلوكية 12:20 – 12:30

 ثره في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحةأو

 مصر د. عماد حمدي إبراهيم

 فلسطين أ. نور عيد دور الشريعة اإلسالمية في تعزيز المشترك اإلنساني 12:30 – 12:40

موقف الفاتحين من حقوق اإلنسان أثناء الفتح اإلسالمي  12:50 – 12:40

 لفلسطين

 فلسطين أ. إيمان أبو الخير

 لبنان د. محمد طي إثراء القانون الدولي اإلنساني بواسطة الشريعة اإلسالمية 12:50 – 13:00

ون ؤمدير الش –ينجر روفتأرونالد  من منظورات عدةالمبادئ اإلنسانية  13:00 – 13:10

 والعالقات مع العالم اإلسالمي العالمية

اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

 مداخالت ومناقشات 13:20 – 13:10

 

 قاعة المؤتمرات الكبرى – دزياد مقدا / رئيس الجلسة: د. 13:20 – 12:00الجلسة األولى )ب( 

 /الجهةالدولة /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

 الجزائر أ. محمد حتحاتي منهج المرحمة في السيرة النبوية المعطرة 12:00 – 12:10

 فلسطين د. يوسف فرحات الضوابط األخالقية للعمليات القتالية في الشريعة اإلسالمية 12:10 – 12:20

عمل اللجنة الدولية مع األوساط المؤثرة )الحوار مع  12:20 – 12:30

 االوساط اإلسالمية(

 – اليازجييوسف أ. 

 مسؤول إعالمي

اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

األصول الفكرية في التعامل مع المدنيين العزل في ضوء  12:30 – 12:40

 الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي

 العراق د. طه جسام العزاوي

 د. زكريا الزميلي بواعث الحرب في الشريعة اإلسالمية 12:50 – 12:40

 عوند. نمر أبو 

 فلسطين

المبادئ األساسية التي تحكم النزاعات المسلحة في الشريعة  12:50 – 13:00

 اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 السعودية د. محمد أحمد عيسى

 فلسطين د. نادر وادي المنهج النبوي في نشر األمن والسلم الدوليين 13:00 – 13:10

 مداخالت ومناقشات 13:20 – 13:10

 

 14:30 – 13:30مجموعة عمل في القاعات الفرعية مكونة من الباحثين للخروج بأفضل النتائج والتوصيات من 
 

  



   المؤتمر العلمي الدولي
 والتحديات المعاصرةضمانات التطبيق  – القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية

 في الشريعة اإلسالمّية والقانون الدولي اإلنساني المحور الثاني: المبادئ األساسية التي تحكم النزاعات المسلحة

 قاعة مبنى طيبة – محمد العمور / رئيس الجلسة: د. 14:30 – 13:20الجلسة الثانية )أ( 

 /الجهةةالدول /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

الحماية المقررة للبيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة في  13:20 – 13:30

 الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 د. فارح عصام

 مرزقي وسيلةأ. 

 الجزائر

الثقافية أثناء النزاعات المسلحة في حماية الممتلكات  13:30 – 13:40

 الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 فلسطين أ. حسن البابا

مبدأ التناسب والمسئولية الدولية في انتهاكه بين الشريعة  13:40 – 13:50

 اإلسالمية القانون الدولي اإلنساني

 فلسطين أ. نعيم هدهود موسى

تطبيقية على  دراسة-حماية االعيان المدنية وقت الحرب  13:50 – 14:00

 (2014 – 2012 – 2008قطاع غزة )

 أ. د. ماهر الحولي

 أ. أحمد أبو عقلين

 فلسطين

احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني في الشريعة  14:00 – 14:10

 اإلسالمية

 فلسطين د. طارق محمد الديراوي

مدير الدائرة  – الري مايبيأ.  في النزاعات المسلحةحماية المدنيين  14:10 – 14:20

 القانونية

اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

 مداخالت ومناقشات 14:30 – 14:20

 

 قاعة المؤتمرات الكبرى – عبد الرحمن أبو النصر د.أ. / رئيس الجلسة:  14:20 – 13:20الجلسة الثانية )ب( 

 /الجهةالدولة /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

ضوابط السلوك اإلنساني الكفيلة باحترام قواعد القانون  13:20 – 13:30

 الدولي اإلنساني

 فلسطين د. محمد النجار

الهجمات العشوائية في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي  13:30 – 13:40

 اإلنساني

 د. فخري راضي

 د. بسام العف

 فلسطين

العسكرية بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في الضرورة  13:40 – 13:50

 األراضي الفلسطينية

 د. خالد الصليبي

 د. أنور الشاعر

 فلسطين

مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الشريعة  13:50 – 14:00

 اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 د. تيسير إبراهيم

 د. باسم بشناق

 فلسطين

مدير بعثة اللجنة  - مادو سوامأ.  تقنين قواعد الحرب في الممارسات والعقيدة العسكرية 14:00 – 14:10

 الدولية في غزة

اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

 مداخالت ومناقشات 14:20 – 14:10

 

 15:30 – 14:30مجموعة عمل في القاعات الفرعية مكونة من الباحثين للخروج بأفضل النتائج والتوصيات من 
 

  



   المؤتمر العلمي الدولي
 والتحديات المعاصرةضمانات التطبيق  – القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية

 اليوم الثاني

 م26/10/2015االثنين 

 المحور الثالث: حقوق الضحايا ووسائل حمايتهم في النزاعات المسلحة في الشريعة اإلسالمّية والقانون الدولي اإلنساني

 قاعة مبنى طيبة – شخشيرالأ. حسام / رئيس الجلسة:  10:30 – 09:00الجلسة األولى )أ( 

 /الجهةالدولة /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

حماية األسرى في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون  09:10 – 09:00

 الدولي اإلنساني

 فلسطين د. محمد الشاللدة

 الضفة

حة لجريمة قتل النساء واألطفال والشيوخ في النزاعات المس 09:20 – 09:10

 في الفقه اإلسالمي

 فلسطين د. خليل قنن

األسرى ووسائل حمايتهم في الشريعة اإلسالمية حقوق  09:30 – 09:20

 والقانون الدولي اإلنساني

 فلسطين أ. إسالم الشريف

حقوق النساء واألطفال والشيوخ ووسائل حمايتهم في  09:40 – 09:30

 الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 د. رياض قاسم

 د. نمر أبو عون

 فلسطين

 البحرين د. أحمد محمد أحمد األسرى رؤية إنسانية وفق قواعد الشريعة اإلسالميةمعاملة  09:50 – 09:40

احترام جثث القتلى من العدو في ضوء قواعد الشريعة  10:00 – 09:50

 اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 فلسطين د. ناهض فرحات

مقارنة بين حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة دراسة  10:10 – 10:00

 الفقه اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 ليبيا علي التوميأ. 

جمعية الهالل األحمر ممثل عن  اآلفاقالوصول للضحايا التحديات و 10:20 – 10:10

 الفلسطيني

جمعية الهالل 

األحمر 

 الفلسطيني

 مداخالت ومناقشات 10:30 – 10:20

 

 قاعة المؤتمرات الكبرى – محمد أبو سعدة رئيس الجلسة: د./  10:40 – 09:00الجلسة األولى )ب( 

 /الجهةالدولة /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

ممثل عن اللجنة الدولية للصليب  الحماية والمساعدة )غزة كنموذج( 09:10 – 09:00

 األحمر

اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

اإلنساني وصور  والقانون الدوليحقوق األسرى في الشريعة  09:20 – 09:10

 انتهاكها

 فلسطين د. عبد هللا سالمة

حقوق الطفل ووسائل حمايته في الفقه اإلسالمي والقانون  09:30 – 09:20

 الدولي اإلنساني 

 السودان د. عباس حمزة محمد

اختالف معاملة أسرى الحرب والرهائن في زمن النزاعات  09:40 – 09:30

 المسلحة بين النصوص الشرعية والقانونية 

 الجزائر أ. عافية قادة

حقوق النساء واألطفال والشيوخ ووسائل حمايتهم في  09:50 – 09:40

 الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

 د. صابر أحمد

 أ. ضياء أحمد

 فلسطين

 فلسطين أ. فريد فرج زيارةدراسة قرآنية  -منهج القرآن الكريم في تحرير األسرى  10:00 – 09:50



   المؤتمر العلمي الدولي
 والتحديات المعاصرةضمانات التطبيق  – القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية

 موضوعية

حقوق الجرحى والمرضى في الشريعة والقانون الدولي  10:10 – 10:00

 اإلنساني

 د. سالم أبو مخدة

 أ. صفاء أبو معوض

 فلسطين

اإلسالمية مقارنة حقوق األسرى المعنوية في الشريعة  10:20 – 10:10

 بالقانون الدولي

 د. زياد مقداد

 أ. مها الشنطي

 فلسطين

العمل اإلنساني في النزاعات المسلحة من منظور الشريعة  10:20 – 10:30

 اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني

مستشار اللجنة  - د. خضر الطري

 الدولية لشئون العالم اإلسالمي

اللجنة الدولية 

 األحمرللصليب 

 مداخالت ومناقشات 10:40 – 10:30

 

 10:50 – 11:50مجموعة عمل في القاعات الفرعية مكونة من الباحثين للخروج بأفضل النتائج والتوصيات من 
 

  



   المؤتمر العلمي الدولي
 والتحديات المعاصرةضمانات التطبيق  – القانون الدولي اإلنساني في ضوء الشريعة اإلسالمية

 المعاصرةالمحور الرابع: ضمانات تطبيق قواعد النزاعات المسلّحة في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني والتحديات 

 قاعة مبنى طيبة – مازن نور الدين / رئيس الجلسة: د. 11:50 – 10:30الجلسة الثانية )أ( 
 /الجهةالدولة /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

 أ. د. مازن هنية دور مجلس األمن في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني 10:40 – 10:30

 إيمان بركةأ. 

 فلسطين

 العراق د. مهند النداوي النزاعات الداخلية والقانون الدولي اإلنساني 10:50 – 10:40

متطلبات تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني من وجهة  11:00 – 10:50

 نظر طلبة الجامعات وآليات تحقيقها تربويا  

 فلسطين د. محمود عساف

القانون الدولي الحماية الجنائية ألسرى الحرب في ضوء  11:10 – 11:00

 اإلنساني والشريعة اإلسالمية

 الجزائر د. بلقاضي إسحاق

النطاق الموضوعي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني مقارنة  11:20 – 11:10

 بالشريعة اإلسالمية

 فلسطين د. عاطف أبو هربيد

مدير المركز  - راجي الصورانيد.  قانون الدولي اإلنسانيللنحو احترام أفضل  11:20 – 11:30

 الفلسطيني لحقوق اإلنسان

 فلسطين

الحد من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني بين القانون  11:30 – 11:40

 الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية

 اإلقليميد. عمر مكي المسشتار 

 للجنة الدولية للصليب األحمر

اللجنة الدولية 

 للصليب األحمر

 ومناقشاتمداخالت  11:50 – 11:40

 

 قاعة المؤتمرات الكبرى – محمد النحال / رئيس الجلسة: د. 12:00 – 10:30الجلسة الثانية )ب( 

 /الجهةالدولة /المتحدثالباحث اسم البحث الوقت

آليات المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد النزاعات  10:40 – 10:30

 المسلحة في القانون الدولي اإلنساني

 هنية أ. د. مازن

 أ. مصطفى شويدح

 فلسطين

وسائل -وسائل تطوير آليات احترام القانون الدولي اإلنساني 10:50 – 10:40

 تطوير آليات احترام حقوق أسرى الحرب أنموذجا  

 تونس أ. عزوز بن تمسك

المسئولية عن أعمال المقاتلين وآليات الرقابة في الفقه  11:00 – 10:50

 اإلنسانياإلسالمي والقانون الدولي 

 أ. محمد زايد

 أ. محمد السرساوي

 فلسطين

موقف محكمة العدل الدولية من الضمانات األساسية في  11:10 – 11:00

 القانون الدولي اإلنساني

 فلسطين د. نبهان أبو جاموس

 فلسطين د. باسم بشناق آليات إعمال قواعد القانون الدولي اإلنساني ومدى فاعليتها 11:20 – 11:10

 ةفرج إبراهيم أبو شمال القانون الدولي اإلنساني بين النظرية والتطبيق 11:30 – 11:20

 إبراهيم جميل وشاح

 فلسطين

اللجنة الدولية  الري مايبي مدير الدائرة القانونية أ. تحديات الحروب في األماكن المكتظة بالسكان 11:50 – 11:40

 للصليب االحمر

 ومناقشاتمداخالت  12:00 – 11:50

 13:10 – 12:10 مجموعة عمل في القاعات الفرعية مكونة من الباحثين للخروج بأفضل النتائج والتوصيات من

 قاعة المؤتمرات الكبرى – 15:00 – 14:00الحفل الختامي 

 


