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Parallel Sessions |   اجللسات املتزامنة

6th International Conference on Islamic Jurisprudence in the 21st Century 2017 

 م2017 سة عن الفقه اإلسالمي يف القرن احلادي والعشرينسادالندوة العاملية ال

 

21st 

February 

2017 
 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

 عناصر احلكم الراشد وأبعاده وألياته يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية .1

 رمحة هللا حبوب حممد أمحدالدكتور 
 املعايري اإلسالمية للحوكمة الرشيدة .2

 ملالدكتورة ليلى أمحد سا
 احلكم الراشد وحاجته لالجتهاد املقاصدي .3

 الدكتور حسين خريي طه
 احلكم السياسي الراشد يف ضوء مبدأ املسؤولية .4

 بالل مجيل أمحد حممود
 مفهومه وجماالته التطبيقية يف ظل احلوكمة اإلسالمية يف العصر احلايلاالجتهاد املقاصدي  .5

 إبراهيم عباس

 احلوكمة من منظور الشورى والدميقراطية .6

 حممد امساعيل العبسي، عبد الغين علي املقبلي
 يلصور من احلوكمة واإلدارة الرشيدة يف ضوء السنة النبوية: دراسة وحتل .7

 الدكتور طارق عثمان علي ،الدكتور سعد الدين منصور حممد

21st 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

1. Historical Ideology in Decision Making: Shura in the Islamic Way of Life 

Ibraheem Mikail Abiola 

2. Find the Most Acceptable Syariah Policy: One Little Step for a Bigger Journey 

Abid Ar Robbani 

3. The Need for a Code of Professional Governance in Policy Making and Management for Public 

Sector in Malaysia 

Dr. Mohamad Ismail bin Mohamad Yunus 

4. Improving Organizational Productivity through Maqasid al Shari’ah Principles: Lessons for PR 

Practitioners, Managers and Head of Organizations 

Sunusi Iguda 

5. An Islamic Solution to the Problem of Oligarchy in Democratic State 

Hasbi Aswar 

6. Realizing the Degree of Sufficiency (hadd al-kifayah) in the Standard of Living for the Members 

of the Society: a Maqasidic perspective 

Dr. Asma Akli, Dr. Bachir Soualhi 
7. Constructing an Alternative Concept of Islamic Governance: A ‘Maqasidic’ Approach 

Dr. Maszlee Malik 
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21st 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

 مقاصد إدارة األسرة يف القرآن الكرمي .1

 عارف علي عارف ، األستاذ الدكتورأردوان مصطفى إمساعيلالدكتور 
 الدوطة يف بنغالديش بني املصاحل واملفاسد .2

 حممد نور النيب
 يف الفقه اإلسالمي تدابري شرعية إلدارة األسرة املسلمة .3

 إمساعيل كاظم العيساوياألستاذ الدكتور 
 األسرة اجتماعيا   مقاصد الشريعة اإلسالمية يف بناء .4

 مخيس غريب حسني الدكتور
 الشريعة اإلسالمية إدارة األسرة يف .5

 ربيع حممد حممد عبد الرمحنالدكتور 
 صفيةدراسة حتليلية و ة: املنهج الرشيد لإلسالم يف إدارته لألسر  .6

 كامل السيد  ىرحاب مصطفالدكتورة 
 إدارة األسرة بني حق الَقَوامة ومبدأ املُشاورة .7

 دي إبراهيماد محمعالدكتور 

21st 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

1. Maqasid al-Shari’ah and its Relevance in Formulating Poverty Alleviation Policies and 

Programmes 

Abdullahi Abubakar Lamido 

2. Serving Maslahah through Waqf Based Endowment: Evidence from an Islamic Charitable 

Institution in Malaysia 

Rashedul Hasan, Prof. Siti Normala Sheikh Obid 

3. An Examination of Fiduciary Duties of the Waqf Trustee: Benchmarking with the Law of Trusts 

and Islam 

Assoc. Prof.  Dr. Nor Asiah Bt Mohamad, Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader, Zuraidah Ali 

4. Zakat (Compulsory Almsgiving) can Work as a Tool to Reduce Poverty and Inequality from the 

Society 

Prof. Yasushi Suzuki, Helal Uddin 

5. The Effectiveness of Zakat Distribution on Capital Assistance Program: A Case Study From 

Perak Religious Council And Malay Customs 

Norazah Mohd Shariff 

6. The Enhancement and Empowerment of Waqf Systems in Funding Higher Education in Malaysia 

based on Waqf Practices in Turkey 

Anas Mohd Hairozi, Adlee Aiman Suhaimi, Siti Nur Anisah Musa, Syazwani Mahmud, 

Rabiatul Adawiyah Ridzuan 
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22nd 

February 

2017 

 

11.00 

a.m. 

– 

01.00 

p.m. 

 احلاجة خلطاب إسالمي متالئم مع تطورات العصر .1

 محد حممد املومينأالدكتور 
 دراسة أتصيلية تطبيقية دور املصاحل يف الرتجيح يف بناء احلوكمة الرشيدة يف القضااي املعاصرة .2

 بيدر حممد حممد حسنالدكتور 

 للحكومة الرشيدة عرب التاريخ اإلسالمي وذج األمثلاخلالفة العمرية النم .3

 رحكيم إبراهيم عبد اجلباالدكتور 
 والرد على املخالفني منهج الصحابة الوسطي يف تقرير العقيدة .4

 علي عمرية، مد أخري الدينالدكتور حم، سِعيد يوُسف أمَحد الصُّبح
 حماولة أولية لرصد وحتليل مضامني عدد من البحوث املعنونة ابلوسطية .5

 وليد أبو النجاالشيخ 
 لوسطيةا تفعيل احلوكمةاألبعاد املقاصدية يف  .6

 الدكتورة بوهدة غالية

22nd 

February 

2017 

 

11.00 

a.m. 

– 

01.00 

p.m. 

1. Family Management on Maqasid-Based Good Governance: Nigerian Context 

Dr. Taufiq Abubakar Hussain 

2. Family Mismanagement and the Repercussions on the Society: An Islamic Shar’i Analysis of 

Effacing the Menace 

Aishatu Abubakar Kumo, Dr. Lukman Zakariyah. Prof. Dr. Sayed Sikandar Shah 

3. Rights of Children from Maqasid Shariah and Malaysian Laws A Comparative Analysis 

Dr. Mek Wok Mahmud, Rahmawati Binti Mohd Yusof 

4. Disadvantages of Facebook on the Family Institution and Its Guidelines from Maqasidic Approach 

Dr. Mek Wok Mahmud, Siti Nur Asila Bux Sheikh Johari Bux 

5. Islamic Perspective on the Legality of Marital Rape in The Framework of Maqasid Al Shariah 

Mohd Mukhlis Bin Mohd Nasri, Dr. Mohd Afandi Bin Awang Hamat 

22nd 

February 

2017 

 

11.00 

a.m. 

– 

01.00 

p.m. 

 حقوق املرأة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة ومنهج الوسطية .1

 صديق عثمان إمساعيل لإمساعيالدكتور 
 حقوق املسنني يف القانون اللييب يف ضوء مقاصد الشريعة .2

 هللا علي سامل الرملي عبد، رافع فتحي امراجع انبيق
 الشريعة مقاصدحقوق الطفل يف القانون اللييب يف ضوء  .3

 افع فتحي امراجع انبيقر ، هللا علي سامل الرملي عبد
 حق غري املسلمني يف االنتخاب والرتشيح للمجالس النيابية يف الفقه اإلسالمي .4

 عبد الكرمي رابح مقداد، أحـمــد بـاسـم أبـو دالل
 التعسف يف تعدد الزوجات يف نيجرياي جنوب غرب نيجرياي منوذجا .5

 عيسى حبيب هللا أوبلوو

 دراسة يف الضوابط واحللول اجلانب املقاصدي لصندوق النفقة للنساء املطلقات .6

 بوراس عبد القـــادرالدكتور 
 الزوجني وعالقتها يف حتقيق االستقرار يف احلياة الزوجية: دراسة حتليلية يف ضوء مقاصد الشريعة الكفاءة بني .7

 الدكتور حبيب هللا زكراي
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22nd 

February 

2017 

 

11.00 

a.m. 

– 

01.00 

p.m. 

1. Information Checking as a Form of Character Management in Education 

Zulfah, Rizka Amalia Sofa 

2. Contributing to the Establishment of Good Governance Through Self-Education by Consuming 

Halal and Avoiding Doubtful Food Such as Al -Jallalah Based Products 

Dr. Betania Kartika Muflih, Nurul Solehah Ahmad, Dr. Mohammad Aizat Jamaludin 

3. Repositioning Muslim Higher Education Institutions For Quality Management Using Wasatiyyah 

Concept: A Qualitative Approach 

Adebayo Saheed Adewale, Ashade Rahaina, Adebayo-Shittabey Khadijah 

4. Good Governance in Developing Arabic Curriculum for Employability in Nigerian Educational 

System: Qualitative Analysis Approach 

Morufudeen Adeniyi Shittu, Kazeem Oluwatoyin Ajape 

5. Advantages and Disadvantages of Early Sex Education on Muslims Society in Malaysia: A Maqasidic Approach 

Dr. Mek Wok Mahmud, Nurul Akmal binti Zabri 

22nd 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

  ثمار أموال الوقف: اجلزائر منوذجااست .1

 زغادنية أمساء، هبلول نور الدينالدكتور 
 بناء وتوظيف مقاصد الشريعة واحلوكمة الرشيدة بني جباية الزكاة .2

 سليمان بن حممد النجرانالدكتور 
 احلوكمة الرشيدة يف زكاة دخول املوظفني واملهن احلرة .3

 أمحد حممود قعدانالدكتور 
 الوقف ودوره يف بناء األمة اإلسالمية .4

 هللا الدكتور الشيخ محيدي الفكي عبد
 اإلدارة العامة لألوقاف بقطر منوذجا: تسيري وتنمية أمالك الوقف يف الفقه اإلسالمي .5

 حممد حممود اجلمالالدكتور 
 دراسة فقهية اقتصادية اجوذمن)أربيل( أ دستان العراقر ك  ألوقافاإلدارة النموذجية عن استثمار مشاريع ا .6

 أبو بكر توفيق فتاح
 مقاربة بني الفقه وأولوايت الواقع الوقف على البحث العلمي .7

 الدكتور حممد سعيد اجملاهد

22nd 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

1. Perception of IIUM Staff towards Ethicality of Islamic Banking Products and Services in the Light of Maqasid 

Nor Sazwana Sumairi, Dr. Muhammad Adli Musa, Dr. Nadzrah Ahmad 

2. Impact of Maqasid Al-Shariah for Ethical Decision Making Among Social Entrepreneurs 

Dr. Suhaimi Mhd Sarif, Dr. Yusof Ismail, Zaliza Azan 

3. The Socio-Ethical Dimensions Of The Shariah In Multi-Religious Societies: An Analysis 

Muneer Kuttiyani Muhammed, Professor Dr. Muhammad Mumtaz Ali 

4. Islamic Ethics for Mediation: A Maqasidic Analysis 

Prof. Dr. Muhammad Amanullah 

5. The Ethical Governance of End- of- Life Care:  The Quest for an Integrated Juridical Framework 

Professor. Dr. Sayed Sikandar Shah Haneef, Dr. Mustafa Bin Mat Jubri @ Shamsuddin 

6. Good Governance in Judicial Settlement of Disputes: Application of Wasatiyyah Approach in the Light of Maqasid 

Prof. Dr. ABM. Mahbubul Islam 
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22nd 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

 دوُر الّشباب يف بناء الّدولة من خالل العمل الّسياسيّ  .1

 حممد حممد على بعيو
 معيارية التعددية السياسية ودورها يف متكني احلكم الرشيد .2

 عبد الكرمي رابح مقداد، أحـمــد بـاسـم أبـو دالل
 الوسطية مبدأالتعامل مع خصومات األطراف السياسية يف ضوء  .3

 خدجية حمب الدين، جنم أديويل شرف

 حكم إسناد الوزارات للمواطنني من غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي: دراسة يف الفقه السياسي اإلسالمي .4

 يوسف عطية حسن كلييب

 لفقه األزمات يف الشريعة اإلسالمية املقاصد الشرعية .5

 دكتور أمحد حممود أمحد حممود أبو حسوبهال
 لتحقيق مقاصد الشريعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات .6

 عبد احلنان العيسىالدكتور 
 دراسة مقارنة: إمامة املتغلب يف الفقه اإلسالمي .7

 حسام الدين خليل فرجالدكتور 

22nd 

February 

2017 

 

02.30 

p.m. 

– 

04.30 

p.m. 

1. Maqasid al-Shari’ah and Online Banking System: Implications for Service Delivery 

Nabil Bello, Must Fahinur Haq, Adewale Abideen Adeyemi 

2. The Application of Maqasid Al-Shariah: Wasatiyyah as a Significant Aspect In Banker-Customer 

Relationship in the Malaysian Islamic Banks 

Noor Mahinar Binti Abu Bakar, Prof. Dr. Norhashimah Binti Mohd Yasin 

3. Islamic Endowments in Rabat City And Its Role in The Financing of Its Public Utilities During The 

19th and 20th Century According to the Documents 

Tarek Mohamed Ragab Darwish 

4. Legal and Regulatory Framework for Development Financial Institutions in Malaysia: Towards 

Maqasid-Based Good Governance 

5. Maslahah: The Redress of Distress Nigeria through Prohibition of Riba (Interest) 

Ibraheem Ladi Amosa 

6. Global Perspectives on AML/CFT Risks in Islamic Banking Institutions: Facts or Fallacy? 

Nasir Maruf Adeniyi, Dato’ Ng See Teong, Prof. Dr. Norhashimah Mohd Yasin 

7. Collaterals' Issue In Rahn Scheme And Conventional Pawn Broking : A Literature Study 

Ahmad Syahir Md Harun, Prof. Dr. Sayed Sikandar Shah Haneef, Dr. Abdul Bari Awang 
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23rd 

February 

2017 

 

9.00 

a.m. 

– 

11.00 

a.m. 

 آلية احلوكمة املؤسسية والسياسة الرشيدة مبصرف مشال إفريقيا اإلسالمي يف ليبيا .1

 الدعيكينعيمة إمساعيل ، عبد الرحيم بن أمحد
 يف ضوء مقصد حفظ املال تفعيل آلّيات ضمان املضارب واملشارك .2

 حممد غالب دخين، حسام الدين الصيفي الدكتور
 لدولية واملعايري اإلسالميةاحلوكمة احملاسبية بني املعايري ا .3

 بوهرين فتيحةالدكتور 
 عمان جتربة سلطنة حوكمة الشركات يف ضوء مقاصد الشريعة .4

 حممد بن أمحد جناشال الشحري
 احلوكمة الشرعية لشركات التمويل اإلسالمي وواقعها يف شركة سالمة للتأمني التعاوين ابجلزائر   .5

 فاروق بن سامل، عبد القادر حمرز، ايسني قطويف

 دراسة فقهية تقوميية: إقراُض املصرف العميَل مقابل حتويل الراتب .6

 انيف بن هنارالدكتور 
 حنو احلوكمة الشرعية يف تطبيقات التورق: بورصة السلع املاليزية منوذجا .7

 الدكتور حممد صربي بن زكراي

23rd 

February 

2017 

 

9.00 

a.m. 

– 

11.00 

a.m. 

 اثر املرتتبة عليهاواآل طعمة يف ضوء القواعد الشرعيةالحية األص .1

 محدأيعقوب انظم األستاذ الدكتور 
 احلوكمة األمنية الرشيدة حلفظ مقاصد الشريعة: أمن النفس منوذجا   .2

 زين العابدين بولبنان
 القيادة وتطبيقها للحكم الرشيد املعاصر يف مكافحة الفساد اإلداري .3

 إبراهيم الطيب

 األمانة وأثرها يف إصالح اجملتمع املدين .4

 عارف علي عارف، األستاذ الدكتور أكرم علي مسعد صاحل
 احلوكمة الرشيدة ن مقاصد الشريعة وملمح من مالمحمقصد م احلرية .5

 عبد احلميد حممد علي زرؤمالدكتور 
 احلكم الرشيد يف فتاوى الشيخ حممد أبو زهرة .6

 جمد مكيالشيخ 
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23rd 

February 

2017 

 

9.00 

a.m. 

– 

11.00 

a.m. 

 دراسة حتليلية يف ضوء مقاصد الشريعة :ضااي التعايش بني أتباع األداين يف الدول اإلسالمية احلديثةق .1

 منتهى أراتليمالدكتور 
 دور اجملتمع املدين يف إقامة احلكم الراشد .2

 منيعبد الكبري أالباقي  عبدالدكتور 
 قراءة يف مبادرة التقارير اإلسالمية تعزيز احلوكمة من منظور املسؤولية اجملتمعية للمنظمات اإلسالمية: .3

 اط أنيسكش

 املنطلقات الفلسفية واملفاهيم املسؤولية اجملتمعية يف الفكر اإلسالمي .4

 عثمان حُممَّد عثمان حُممَّد

 حوكمة املسؤولية االجتماعية يف ضوء املقاصد الشرعية .5

 خالد حممد مفتاحالدكتور 
 حوكمة مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية .6

 بن شنوف فريوز أمحد شامي
 حوكمة اجلمعيات األهلية يف النظام السعودي .7

 حممد بن علي حممد القرينالدكتور 

23rd 

February 

2017 

 

9.00 

a.m. 

– 

11.00 

a.m. 

1. Tabung Masjid Management Concept Based on Maqasid Al-Shariah in Malaysia: A Financial 

Reporting View 

Dr. Suhaimi Mhd Sarif, Dr. Luqman Zakariyyah, Dr. Azman Mohd Nor 

2. Perceptions and Knowledge towards Halal Products & Certification among Muslim Consumers 

in Kuala Terengganu 

Sharifah Sakinah Habibah Syed Omar, Dr. Mohammad Aizat Jamaludin, Nurrulhidayah Ahmad 

Fadzlillah 

3. Legal Literacy among Muslim Converts Achieving Cohesive Society and Fulfilling the Maqasid 

Faridah Jalil, Nurhafilah Musa, Mohd Al-Adib Samuri 

4. Good Governance of Social Entrepreneurship under Maqasidic Approach 

Dr. Yusof Ismail, Dr. Suhaimi Mhd Sarif, Zaliza Azan 

5. Good Governance Based on Maqasid Al-Shariah in Management of Tabung Masjid: A Case 

Study Of Malaysia 

Dr. Luqman Zakariyah, Dr. Suhaimi Mhd Sarif, Prof. Dr. Rahmah Ahmad H. Osman, Dr. Shukran 

Ibrahim 
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23rd 

February 

2017 

 

11.30 

a.m. 

– 

1.30 

p.m. 

 زكاة الشركات يف إندونيسيا .1

 محباري

 ة والضرائب يف فلسطنياحلوكمة الرشيدة ملؤسسات الزكا .2

 حممد رفيق مؤمن الشوبكي
 الوقف مقاصده وطرق استثماره .3

 املعطي حممود سعد املغازي عبدالدكتور 
 سندات احلكومية لتمويل مشاريع النفع العام كآلية حلكامة املال العامحالل الصكوك الوقفية بدل الإ .4

 سياخن مرمي، عصماين رفيقة، يدو حممدر دكتو ال
 الصكوك الوقفية وتكييفها الشرعي .5

 برهان جابر حسني

 يري حوكمة مقاصد الشريعةإدارة الصناديق الوقفية وفق معا .6

 حممد بن إبراهيم آدم زين، الدكتور عزانن حسن
 أحكام أتجري العني ملن ابعها يف صكوك اإلجارة دراسة حتليلية نقدية يف ضوء مقاصد الشريعة .7

 الدكتورة بوهدة غالية، حبيب هللا حسن بتورى

23rd 

February 

2017 

 

11.30 

a.m. 

– 

1.30 

p.m. 

 األردنية البيت يف اململكة القادة األكادمييني األردنية واإلداريني يف جامعة آل الرشيدة لدىرجة ممارسة احلوكمة د .1

 حممد عبود احلراحشةاألستاذ الدكتور 
 لدور اجلديد ملديري املؤسسات التعليمية يف القرن احلادي والعشرينا .2

 الدكتور عمر حممد اخلرابشة، الدكتور حممد ابراهيم القداح
 اإلسالميةأثر النظام الرتبوي اإلسالمي يف بناء الشخصية  .3

 الدكتور علي قاسم زيدان املهداوي، الدكتور عباس علي محيد الشافعي العبيدي
 بقسم الفقه وأصول الفقه الرشيدة وأبعادها يف رسائل املاجستري احلوكمة .4

 ستاذ الدكتور منجد مصطفى هبجتاأل
 السنة النبوية أمنوذجا  : توظيف تقنية املعلومات يف خدمة العلوم الشرعية .5

 سعد فجحان الدوسريالدكتور 
 اخلريي يف السنة النبوية املوارد الدائمة للقطاع .6

 هللا القصري سليمان بن عبدالدكتور 
للقيادة وصياغة  منوذجيةدراسة  دور اإلسالم يف تعزيز احلوكمة الرشيدة لدى صناع القرار وكيفية مواجهة حتدايهتا .7

 السياسة العامة يف ضوء السنة النبوية الشريفة

 وردة بلقاسم العياشيالدكتورة 

 
  



9 

 

23rd 

February 

2017 

 

11.30 

a.m. 

– 

1.30 

p.m. 

 دراسة تطبيقية على النظم القانونية احلديثة واملرجعية اإلسالمية بناء الدولة املعاصرة يفحلوكمة الرشيدة ا .1

 حممد نصر حممدالدكتور 
 رؤية مصلحية تصرفات احلاكم اإلعالمية من منظور إسالمي .2

 نوح عبد هللا عثمانالدكتور 
 الفقه اجلنائي بني رواسب املاضي وعوائق احلاضر .3

 فؤاد بن عبده حممد الصويفالدكتور 
 دراسة حالة اجلزائر :رسم السياسة العامة وصنع القرار .4

 الدكتور مربوك ساحلياألستاذ 
دراسة يف دور الفواعل الرمسية والغري : نع السياسة العامة من منظور توزيع السلطة يف األنظمة املغلقة واملفتوحةص .5

 رمسية يف اجلزائر

 األستاذ الدكتور ساحلي مربوك، األستاذ الدكتور غراف عبد الرزاق
 املسجد منوذجا الرشيدة: إدارةإدارة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على ضوء احلوكمة  .6

 الدكتورة ميق ووء حممود، الدكتور صويف مان األمة

23rd 

February 

2017 

 

11.30 

a.m. 

– 

1.30 

p.m. 

1. Cabaran Globalisasi Terhadap Pembangunan Penyelidikan Fatwa Kontemporari 

Prof. Madya Dr. Alias bin Azhar, Dr Mohammad Azam Bin Hussain, Dr. Mohd Zakhiri bin Md. 

Nor, Dr. Mohamad Khairi Bin Haji Othman 

2. Nahdlatul Ulama’s Influence on the Formation of Good Governance in Indonesia According to 

Wassatiyah Approach 

Muhammad Nafiuddin Fadly, Anisa Zakiya Zarah Zavira 

3. Wasatiyyah in the Perspective of Muhammad Asad 

Dr. Nadzrah Ahmad, Ahmad Nabil Amir 

4. Maqasid-Based Good Governance in Theory and Practice: The Case of the Arab Spring in Egypt 

Toha Salim, Dr. Elmira Akhmetova 

5. Wahhabism: A Misconception Segregating the Malay Muslim Community and Wasatiyyah as The 

Mean for an Ideal Life 

Humairah Binti Junid, Dr. Adibah Abdul Rahim 

 


