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الدورة الثّالثة

اليوم الثّالث األحد  72مح ّرم 8342هـ 43 /أكتوبر  7382م
االختتام 32:33
استراحة 83:43
 :88جولة ميدانية للضيوف في ربوع مدينة نفطة

الدورة الثّالثة

اليوم األ ّول الجمعة 77مح ّرم 8342هـ72/أكتوبر7382م
الفترة الصباحية

الجلسة االفتتاحية
83:43- 32:33

القرآن الكريم
النشيد الوطني
كلمة األستاذ الدكتور فرحات بن علي الجعبيري -رئيس الندوة العلمية-
كلمة الدكتور محمد مواعدة  -رئيس جمعية أبي العباس الدرجيني وأبي
علي السني بنفطة -
كلمات الضيوف

 88:33 – 83:43استراحة وحفل استقبال
 88:81االنطالق لصالة الجمعة بمسجد أبي العبّاس الدّرجيني بمدينة
نفطة
الفترة المسائيّة
الجلسة األولى :الدّرجيني مؤ ّرخا و أديبا
المحور

التوقيت

03:53-03:51
03:31-03:53

اسم المحاضر

أ.د عليان عبد الفتاح
الجالودي

الدرجيني المؤرخ

00:13-03:31

الدرجيني المؤرخ
األديب
الدرجيني وكتابه
الطبقات  :دراسة
أدبية نقدية

عنوان المحاضرة

بحاز
رئيس الجلسة  :أ د إبراهيم بن بكير ّ

د حنان الطرابلسي

00:61-00:13

أ.د مبروك المناعي

00:53-00:61

د أحمد بن يحي
الكندي

منـــــــــــــــــاقشة

رؤية اآلخر للفكر
اإلباضي من خالل
طبقات الدرجيني

سسة
المؤ ّ

مدير وحدة الدراسات العُمانية
جامعة آل البيت األردن

التأريخ بين اإلباضية
واآلخر عند الدرجيني
في كتاب الطبقات .
قراءة في األجناس
الشعرية ضمن
طبقات الدرجيني

المعهد العالي للعلوم
اإلنسانية جامعة
جندوبة
أستاذ األدب بكلية
اآلداب والفنون
واإلنسانيات بمنوبة

الخبر والرواية في
طبقات الدرجيني :
قراءة تحليلية نقدية

جامعة نزوى سلطنة
عمان
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أيّام  72-72-72محرّ م 8342هـ الموافق لـ  43-72-72أكتوبر 7382م
بمدينة نفطة من الجريد التونسي) والية توزر( .
ال ّدورة الثّالثة

محرم 8342هـ  72 /أكتوبر  7382م
سبت 72
ّ
اليوم الثّاني ال ّ
الفترة الصباحية
الجلسة الثّانية  :سياسة الشّرع والسياسة الشّرعيّة في كتاب الطّبقات
المحور

فقه القضاء في كتاب
الطبقات

التوقيت
10:13 – 10:11
10:61 – 10:13

10:53- 10:61

الديني من خالل كتاب
الطبقات

10:31- 10:53
01:13- 10:31

اسم المحاضر

عنوان المحاضرة

أ سليمان السيابي

آليات القضاء في طبقات
الدرجيني :الفتاوى
والنوازل انموذجا

أ.د إبراهيم بحاز

نظام العزابة ورموزه
في طبقات الدرجيني

د.إسماعيل األغبري

الدماء من خالل طبقات
الدرجيني

كلية العلوم الشرعية
سلطنة عمان

د .مبارك الراشدي

المسائل الفقهية في
طبقات الشيخ الدرجيني

جامعة السلطان قابوس

رئيس الجلسة :أ.د مبروك المنّاعي

منـــــــــــــــــاقشة

استراحة

المؤسّسة

المحكمة العليا
بسلطة عمان
أستاذ التاريخ الوسيط
جامعة المنتوري
قسنطينة الجزائر

سياسي من خالل كتاب الطّبقات
الجلسة الثّالثة  :ال ّ

منـــــــــاقشة

المحور

استراحة

التوقيت
00:13-00:11

00:11-00:63

المحور

التوقيت

00:13-00:11
00:61-00:13
00:53-00:61
التواصل الفكري
والثقافي من خالل كتاب
الطبقات

00:31-00:53

00:13-00:31

اسم المحاضر

د صالح الحوسني
د نادية عيسى
المقدمي
أ .منذر السيفي

د أحمد مصلح

عمان والعمانيون من
خالل كتاب الطبقات
بين جربة والجريد
من خالل (طبقات
المشايخ بالمغرب)
للدرجيني

د علي بن هالل
العبري

الثابت والمتغير في الفقه
السياسي اإلباضي من
خالل كتاب الطبقات

جامعة السلطان
قابوس سلطنة عمان

سسة
المؤ ّ

رئيس الجلسة :د يونس العزّابي

التواصل الحضاري
بين المشرق
والمغرب في كتاب
الطبقات :
الخصوصية واالمتداد
نفوسة والنفوسيون
في طبقات الدرجيني

رئيس الجلسة :د أحمد مصلح

00:63-00:01

الجلسة الخامسة  :التواصل الفكري والثّقافي من خالل كتاب الطّبقات
عنوان المحاضرة

اسم المحاضر

عنوان المحاضرة

سسة
المؤ ّ

ااسياسي من خالل
كتاب الطبقات

00:33-00:11

د مختار الكحيلي

وزارة األوقاف والشؤون
الدينية بسلطنة عمان
جامعة الجبل الغربي كلية
التربية بنالوت
باحث وواعظ ديني
بوزارة األوقاف
والشؤون الدينية بسلطنة
عمان

06:01-00:33

د قاسم الشيخ بالحاج

الفكر السياسي في
طبقات الدرجيني :
الخصوصية
المغربية
الدولة الرستمية في
طبقات الدرجيني

المعهد العالي للغات
التطبيقية واإلعالمية
بباجة جامعة جندوبة
أستاذ أصول الدين
بكلية العلوم اإلسالمية
جامعة الجزائر 0

منـــــــــاقشة

كلية العلوم الشرعية
سلطنة عمان
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أيّام  72-72-72محرّ م 8342هـ الموافق لـ  43-72-72أكتوبر 7382م
بمدينة نفطة من الجريد التونسي) والية توزر( .

الدّورة الثّالثة

الجلسة ال ّرابعة  :االجتماعي والتّربوي من خالل كتاب الطّبقات
الفترة المسائيّة
المحور

التوقيت
01:61– 01:03

االجتماعي والتربوي
في طبقات الدرجيني

اسم المحاضر

رئيس الجلسة :أ.د عليان الجالودي

01:53- 01:61

د نعيمة بن عثمان

01:31- 01:53

د يونس العزابي

03:13- 01:31

عنوان المحاضرة

سسة
المؤ ّ

د سليمان سالم
الحسيني

الهوية في طبقات
الدرجيني
المدرسة اإلباضية
وأساليبها التربوية
وفق ما جاء في كتاب
الطبقات
كتاب طبقات المشائخ
بالمغرب ألبي العباس
الدرجيني ،أفقا
للحوارفي القرن الحادي
والعشرين

المعهد لعالي للعلوم
التطبيقية في
اإلنسانيات بالكاف
قسم التربية وعلم
النفس كلية التربية
جامعة طرابلس
باحث متفرغ بمركز
الخليل بن أحمد
الفراهيدي للدراسات
العربية ،جامعة نزوى،

