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 أثر الفكر االسالمي في حياة االنسان المعاصر  

 وتحت شعار 

 َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ
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 رؤية المؤتمر:

 أؿتاب هَا ٔـؼ ةإن ، صَػِ هزًٕن ، جػاهى اهوِ ظوق غظٕى ىلع ةاهٓكٓف ا7ؤجًؼ رؤٔة جحًضٓر
 هال كتؼى، هغأاة ظولث كغ اهكٓاكب ةلٕة يع يلارٍة صغؼّا رغى األرضٕة كؼجَا هأن ، هاهفالح اهصالح
 ىلع دهٕن ّي يعوٓكاة يٌ اهتـٕعة ّػُ ىلع يا فكن ، اهضٕاة قؤهن يٌ قأن يف غتخ أو ٔٓزغ

 هولوب دغٓة هفْٕا  ( اهضٕاة وٓمغ  ) هيَْا  اهكذٕؼة اهصٓر اهكؼٔى اهلؼآن ةٌٕ هكغ ، ؿتضاٍِ ظولِ غظٕى
 . ٔحأين ةأن ههوػلن ٔعكع ةأن

 
 أهداف المؤتمر : 

 هيا هاألرض اهـًاهاة ظاهق ، هيغةؼُ اهكٓن ظاهق ىلع زٕغة ةصٓرة اهحػؼف هّٓ األّى ا7ضٓر إةؼاز : أوال
 ا7حسّوٕة اهكتؼى اهضلائق إهى هاهلوٓب األٍظار هجٓزِٕ ، هاهَػى اهفضن صاصب هّٓ اهػغم، يٌ ةًَْٕا

 . ةاهػتادة هإفؼادُ ا7ػؼفة صّق اهوِ يػؼفة هّٓ ا7لصٓد هٕضصن صٓهَا هاهضٕاة اهكٓن يف
 اهغراؿاة جكسٕع ىلع هاهػًن ، اهكؼٔى اهلؼآن يف هاهحأين اهلؼاءة ىلع ا7غاهية جكسٕع : جانيا

 فائغة ذهم يف أن فالقم ( اهضٕاة غوٓم ) هيَْا فِٕ ا7حػغدة اهػوٓم جغرس اهحي ها7ؤهفاة هاهتضٓت
 هاغًارّا. األرض هصالح كتؼى
 ، دهٍِ  اهـوًٕة هوضٕاة ؿتٕن ال اهػو اهضق ّٓ اهػظٕى اهعاهق اهوِ كحاب ان صلٕلة ىلع اهحأكٕغ : جالحا
 . ا7عوٓكٌٕ اهتكؼ هػوٓم هجاةػىا الصلىا ٔكٓن ال هان ، اٖظؼة يف اهَساة هظؼٔق ، هولوب هاهكفاءى اهَٓر هّٓ

حأيوٓن هٔحػظٓن. هةًا أن اإلٍـان اهحأين  ةاأليذال اهحي ٔضؼةْا اهلؼآن هّي هوػٌٔ ٔفكؼهن هٔ رابعا :
كائٌ غاكن إذن غوِٕ أن ٔفكؼ هأن ٔصن إهى ٍحٕسة يػَٕة يٌ جفكٕؼُ . ألن اإلٍـان اهػو ال ٔفكؼ هال ٔحغةؼ 

 هال ٔػلن هال ٔضًن يذن ّػُ األهصاف ا7ًْة ال ٔتلى َّاك فؼق كتٕؼ ةَِٕ هةٌٕ اهضٕٓاٍاة. 
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 لجان المؤتمر

 التحضيرية اللجنة اللجنة العلمية

 ا7َصب االؿى ة ا7َصب االؿى ة

 رئٕـاى أ.م.د أصًغ قكؼ يضًغ  .1 رئٕـاى أ.د. أصًغ غتغ اهـحار زاؿى  .1

 غضٓاى أ.د يضًغ ؿوًان داهد  .2 غضٓاى أ.د. يَكغ فاهش هادو  .2

 غضٓاى أ.م.د. صٕغر اصًغ صـٌٕ  .3 غضٓاى أ.د ظاهغ غايؼ غتٕغ اهكٓٔط  .3

 غضٓاى أ.م.د قاكؼ يضًٓد ٔضٕى  .4 غضٓاى أ.د رغغ ؿوًٕان اهستٓرو  .4

 غضٓاى أ.م.د صـٌٕ غوي رٔؾ  .5 غضٓاى .د غٓض زغهع اصًغأ  .5

 غضٓاى أ.م.د أصًغ ظضٕؼ غًٕؼ  .6 غضٓاى أ.م.د. فاضن أصًغ صـٌٕ  .6

 غضٓاى م. اصًغ صـٌٕ ؿوًان  .4 غضٓاى إةؼإّىأ. م.د. أصًغ صغٔق   .4

 غضٓاى إؿًاغٕنم.م. غًؼ أٔاد    .5 غضٓاى أ.م.د. ؿوًان غتٓد ٔضٕى  .5

 غضٓاى صاهش يصعفى غتغ االهِم.يتؼير   .11 غضٓاى أ.م.د ٍؽار غايؼ صـٌٕ  .6
  اللجنة المالية  قيةياللجنة التنس

 ا7َصب االؿى ة ا7َصب االؿى ة

 رئٕـاى أ.م.د. ةكؼ رصًٌ صًٕغ  .1 رئٕـاى غوي كاؿى زٔغان أ. د  .1

 غضٓاى اهـٕغ هؿام فعؼو  صتؼو  .2 غضٓاى أ.م.د صتاح يضًغ زاؿى  .2

 غضٓاى اهـث فٓزٔة  صـٌ  .3 غضٓاى أ.م.د قْٕغ كؼٔى فوٕش  .3

    غضٓاى أ.م زًٕوة رهكان رقٕغ  .4

    غضٓاى م.د غغٍان صـٌ يٓؿى  .5
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 محاور المؤتمر : 
  المعاصر االسالمي الفكر مفهوم : األول المحور

 .ا7ػاصؼ االؿاليي اهفكؼ ٍكأة 
 .ا7ػاصؼ االؿاليي اهفكؼ يتادئ 
 .ا7ػاصؼة اهفكؼٔة ا7غارس 
 .ا7ػاصؼ االؿاليي اهفكؼ رهاد 

  المعاصرة والتحديات االسالمي الفكر : الحاني المحور

 .ا7سحًع ىلع هأدؼّا اهفكؼٔة ا7ـحسغاة 
 .اهكؼغٕة اهَصٓص فْى يف اهضغادة أدؼ 
 اإلؿاليي. اهفكؼ ىلع هأدؼّا اهػ7ٓة 

 الديني الخطاب تجديد في وأجره االسالمي الفكر  : الحالث المحور

 .اهذلافٕة اهَْضة غٓاين 
 .اهغَٔي اهععاب يف اهحسغٔغ يساالة 
 .ا7سحًع أيٌ يف هأدؼُ اهغَٔي اهععاب جسغٔغ 
 .يػاهسحْا هؿتن ا7ػاصؼة اهفكؼٔة اهَٓازل 

 االنسان وحقوق العامة الحريات من المعاصر االسالمي الفكر موقف  :  الرابع المحور

 اإلؿاليي. اهفكؼو ا7َظٓر يف اهػاية اهضؼٔاة 
 اإلؿاليي. اهفكؼو ا7َظٓر يف االٍـان صلٓق 
 اإلؿاليي. اهفكؼ اظار يف األكوٕاة صًأة 
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 شروط المشاركة :

 . اهػؼةٕة ةاهوغة هيكحٓةٌٕ اهػوًي اهتضخ ةًَْر يوحؽيٌٕ اهتضذٕة اهٓركة اه اهتضخ ٔكٓن ان 
 . ا7ؤجًؼ يضاهر يع يَـسًٌٕ اهتضذٕة اهٓركة اه اهتضخ ٔكٓن ان ٔسب 
 يسالة يف ٍكؼة اه أظؼى يؤجًؼاة يف كتوث ان ؿتق اهحي اهتضذٕة األهراق اه اهتضٓت الجلتن 

 غوًٕة.
 اهػوًٕة. اهوسَة كتن يٌ هوحلٕٕى اهتضذٕة هاألهراق اهتضٓت جعضع 
 5 ىلع جؽٔغ هال صفضة 2 غٌ اهتضذٕة هوٓركة جلن هال 15 غٌ جؽٔغ هال 11 غٌ اهتضخ صفضاة جلن ال 

 صفضاة.
 14ه اهؼئٕـي هوػَٓان 16 هةضسى  Arabic Simplified.  ةعط اهتضذٕة اهٓركة اه اهتضخ ٔكحب 

 هوْٓايف. 12ه اهفؼغٕة هاهػَاهٌٔ هوَصٓص
 (. هكائع ) ظاص ةػغد ا7ؤجًؼ يف ا7كاركة اهتضٓت ةَكؼ يوؽية اهكوٕة 
 ذاة يػإٔؼ ذاة يسوة هّي ) ياهٕؽٔا / اهػا7ٕة اهػوًٕة اهتضٓت يسوة يف ةاهَكؼ ٔؼغب 7ٌ 

 211) يلغارُ يتوغا ٔغفع ( اهػؼاكٕة اهسايػاة يف اهػوًٕة اهحؼكٕاة يف ةْا هيػحؼف غا7ي جصَٕف
 (. دهالر

 مواعيد مهمة : 

 .3/2122 /22  ةحارٔط ا7ؤجًؼ اٍػلاد يٓغغ 
 .21/1/2122 هغأة 2/1/2122  جارٔط يٌ ٔتغأ ا7وعصاة اؿحالم 
 .5/3/2122 اهى 26/1/2122  جارٔط يٌ ٔتغأ اهتضٓت اؿحالم 
 .11/3/2122  جارٔط يٌ ٔتغأ اهتضخ ةلتٓل اهتاصذٌٕ اغالم 

 
    0 االهكحؼهٍي اهتؼٔغ ىلع اهتضذٕة هاهراكْى ةضٓدْى ارؿال ةا7كاركة اهؼاغتٌٕ اهتاصذٌٕ ىلع

dep.aqida@uodiyala.edu.iq 

        07723082291اه اهحٓاصن غتؼ اهؼكى اهحاهي )هاجؾ اب(0 
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