تُقينُ كليتُ اإلهامِ األعظنِ (رمحه اهلل) اجلاهعت

هؤمترَها العلويَّ الدويلَّ اخلاهسَ عشرَ
املىسىم
((الشّريعتُ اإلسالهيّتُ يف هىاجهتِ الْـتَحدياثِ الْـوُعَاصِرةِ))
برعايت هباركت هي رئيس ديىاى الىقف السين

الدكتىر سعد محيد كوبش احملرتم
وبإشراف هباشر هي عويد الكليت

األستاذ الدكتىر هشعاى حمي علىاى اخلزرجي احملرتم
بتاريخ /71-71رجب7441/هـ

املىافق 1217/3/1-7م

برنامج جلسات المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر
الشريعة اإلسالمية في مواجهة التحديات المعاصرة

صباحا
اليوم األول  :االثنين  * 0201/3/1الجلسة االفتتاحيّة ً 12-9 :
الشيخ عمار كنعان

تالوة من القرآن الكريم
السالم الجمهوري
كلمة عميد كلية اإلمام األعظم(رحمو اهلل) الجامعة
نبذة تاريخية عن كلية اإلمام األعظم الجامعة

أ.د :مشعان محي علوان الخزرجي المحترم
(فيديو)

عريف الحفل :أ.م.د /أحمد صديق الجاف

جلسات المؤتمر
األول :االثنين 0201/3/1م
اليوم ّ

المحور األول /التحديات الفكرية والدعوية
صباحا 11-
* الجلسة األولىً 12 :

رئيس الجلسة :أ.د .عبد المنعم خليل الهيتي

مقرر الجلسة :أ.م.د .محمود جاسم معيدي

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

د شريف سعيد محمد محروس

جامعة األزىر الشريف -كلية أصول الدين

معوقات نشر الثقافة اإلسالمية وسبل معالجتها

أ.م.د محمد فاضل حمودي

الجامعة العراقية -كلية التربية للبنات-

تحديات التي تواجو الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث وسبل معالجتها

م م سامي قديم

أ عبد الكريم الشرعة

جامعة العربي بن مهيدي /الجزائر

جامعة آل البيت/األردن

الغلو والتطرف وأثرىما على الفكر وواقع األمة-األسباب والعالج-

م م رزان محمد جميل

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات /قسم

لفظتا السلم والقتال -دراسة موضوعية -الرد على شبهة انتشار اإلسالم بالسيف

ورغد زياد عبد الجبار

والدعوة بالمنوفية/مصر

قسم الشريعة/العراق

علوم القرآن والتربية اإلسالمية/العراق

انموذجاً

المحور األول /التحديات الفكرية والدعوية

صباحا 10112 -
* الجلسة الثانية ً 11112 :

مقرر الجلسة :أ.م.د .مشتاق عماد عبد العزيز

رئيس الجلسة :أ.د .سالم مجيد فاخر
اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

أ.م.د إبراىيم عبد الرحيم ربابعة

جامعة الوصل/دبي  /اإلمارات

أثر اإلعجاز التشريعي في مواجهة االلحاد

م م شامة مقيدش

جامعة الشهيد حمة لخضر

أ.م.د مثنى سلمان صادق

وزارة التربية /محافظة ديالى

م م محمد محمود عبودة

مرصد األزىر العالمي لمكافحة

أ.م.د إسماعيل مخلف خضير

الجامعة العراقية /كلية اآلداب/العراق

الوادي/كلية أصول الدين /الجزائر

التطرف/مشيخة األزىر الشريف

تمكين الدين في ظل الصراع الفكري-قراءة في مشروع مالك بن نبي
التحديات التي تواجو الفقو اإلسالمي ورواده رؤية معاصرة في التحديات الداخلية والتحديات
الخارجية

التحديات التي تواجو الفكر اإلسالمي وسبل معالجتها

استراحة ألداء صالة الظهر

المحور الثاني /التحديات العقدية واألديان

* الجلسة الثالثة 1115 :بعد ظهر – 0115

رئيس الجلسة :أ.د .سمير ىاشم خضير

مقرر الجلسة /أ.م.د .عماد محمد فرحان

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

م.د .فايقة محمد جاد زيدان

جامعة األزىر/كلية الدراسات اإلسالمية

الضالالت العقدية لمنكري السنة النبوية والرد عليها

والعربية للبنات االسكندرية/مصر ،وجامعة
المجمعة/كلية التربية بالزلفى /السعودية

أ.م.د أحمد عامر الدليمي

جامعة الموصل /كلية التربية للبنات/العراق

توظيف اإلعجاز القرآني في الرد على شبهات اإللحاد العلمي قراءة في كتاب

أ.م.د سعدي محمد عواد

جامعة األنبار/كلية التربية للبنات/قسم علوم

منهج التعايش السلمي االجتماعي في منظور القرآن الكريم والكتاب المقدس

م م .خالد بن بوزيد بن حامد

مديرية الشؤون الدينية واألوقاف/الجزائر

أسس وضوابط التعايش مع األديان األخرى من منظور شرعي

م.د .زكي براك محمود

ديوان الوقف السني/دائرة التعليم الديني/ثانوية

أثر رابطة األخوة اإلنسانية في مواجهة التحديات العقدية

القرآن/العراق

السلطان مظفر الدين/العراق

(سحر الواقع) لعالم األحياء (ريشارد دوكنز)

(التوراة واالنجيل) دراسة مقارنة

استراحة :لتناول وجبة الغداء ومن ثم أداء صالة العصر

جلسات المؤتمر

األول  :االثنين 0201/3/1م
اليوم ّ
المحور الثالث /التحديات الفقهية واألصولية والمقاصدية

عصرا – 5
* الجلسة الرابعةً 4 :

رئيس الجلسة  :أ.د .سعدي خلف الجميلي

مقرر الجلسة /أ.م.د .عمر حسين غزاي

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

أ.م.د أمحد عطا اهلل عبد الباسط

جامعة األزهر الشريف/كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بقنا /مصر

أ.د .نافع علوان هبلول
أ.م.د .موفق حسني عليوي

جامعة تكريت /كلية الرتبية للعلوم
اإلنسانية/العراق

النوازل الفقهية حقيقتها وكيفية معاجلتها (تعمد نقل عدوى فريوس كورونا (كوفيد)91
منوذجاً

التكامل بني علوم العربية والفقه يف الكشف عن التحديات اجملتمعية والشرعية الطالق
أمنوذجا

م.د .فوزي زلمد السيد طه

جامعة األزهر الشريف/كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بقنا /مصر

التأصيل الفقهي اخلاطئ للنوازل وادلستجدات

م.د .زلي الدين عدنان شهاب

ديوان الوقف السين/دائرة أوقاف/بغداد/الرصافة

ادلعايري ادلقاصدية يف قراءة النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع بني حكم الفهم السديد
وحتديات التجديد

م.د الزاهر أمحد حفين الطاهر

جامعة األزهر الشريف/كلية البنات األزهرية
بطيبة/مصر

الدعوة إىل حداثة الفقه اإلسالمي وكيفية التصدي ذلا

المحور الثالث /التحديات الفقهية واألصولية والمقاصدية

عصرا – 6
* الجلسة الخامسةً 5112 :

رئيس الجلسة :أ.د .قحطان محبوب فضيل

مقرر الجلسة :أ.م.د .مصعب سلمان أحمد

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

م.د وليد ثابت عبد الرمحن
الشريف

جامعة األزهر الشريف/كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية بقنا /مصر

ظاهرة اإلرهاب ودور الفقه اإلسالمي يف التصدي ذلا

م.د .أمين صاحل مرعي

ادلديرية العامة لرتبية صالح الدين/قسم تربية
سامراء/العراق

أثر جائحة كورونا يف فقه صلوات ادلناسبات

م.د .عبد القادر مهاوات
م م .زلمد لعناين

جامعة الوادي/معهد العلوم اإلسالمية/اجلزائر
جامعة الوادي/اجلزائر

اعمال مقاصد الشريعة كإطار دلعاجلة التحديات اليت تواجه الفقهاء ادلعاصرين يف رلال
ادلعامالت ادلالية

م.د .حياد إمساعيل مرعيد

ديوان الوقف السين/دائرة ادلؤسسات الدينية
واخلريية/العراق

طرق إثبات النسب ونفيه يف ظل اكتشاف البصمة الوراثية ()DNA

جلسات المؤتمر

اليوم الثاني :الثالثاء 0201/3/0م

المحور الرابع /تحديات الحداثة وإعادة قراءة النص

صباحا12 -
* الجلسة األولىً 9 :

رئيس الجلسة :أ.د .عبد الكريم ناصر الخزرجي

مقرر الجلسة :أ.م.د حسام مشكور عواد

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

أ.د .زلمد السيد أمحد شحاته

جامعة األزهر الشريف/كلية أصول الدين /مصر

أسباب مشكالت احلديث بني الفهم ادلنضبط واالحنراف ادلنفلت

أ.د .حقي إمساعيل زلمود
م م .عمر منصور علي

كلية اإلمام األعظم اجلامعة/قسم اللغة العربية /بغداد /العراق
مديرية تربية األنبار/متوسطة العباس بن عبد ادلطلب /العراق

اإلعالل عند عبد الصبور شاهني يف كتابه ادلنه الصو ي للبنية العربية رؤية جديدة
يف الصرف العريب

أ.د .زلمد إبراهيم فاضل

كلية اإلمام األعظم اجلامعة /قسم أصول الدين /نينوى/العراق

أ.م.د .مصطفى حناشة

جامعة محه خلضر الوادي /اجلزائر

أمنوذجا
رد دعوى قراءة نصوص القرآن الكرمي اجلابري
ً

م.د زلمد حامد حسن عطية

جامعة األزهر الشريف/كلية أصول الدين والدعوة /ادلنصورة /مصر

جناية التأويل احلداثي على القرآن الكرمي عرض ونقد

أمنوذجا عرض ونقد
مفهوم النص النبوي عند احلداثيني الدكتور نصر حامد أبو زيد
ً

المحور الرابع /تحديات الحداثة وإعادة قراءة النص

صباحا11112 -
* الجلسة الثانيةً 12112 :

رئيس الجلسة :أ.د .إسماعيل عبد عباس

مقرر الجلسة :أ.م.د .احتراس شاكر فندي

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

أ.د .خالد إبراهيم مسلم

جامعة العراقية/كلية العلوم اإلسالمية/قسم التفسري/العراق

أ.د .عمر علي زلمد

جامعة الفلوجة/كلية العلوم اإلسالمية/قسم اللغة العربية /العراق

أمنوذجا)
فهم النص القرآين بني القبول والرد (قراءة احلداثيني
ً
اللغة الفصحى وزلاوالت التيسري اذلدامة

أ.م.د .أمحد زلمد جنيب
أ.م.د .رلاهد مجال احلوت

جامعة آغري إبراهيم ججان الرتكية/سوريا
جامعة آغري إبراهيم ججان الرتكية/تركيا

التحديات العلمية ألصول التفسري احلداثيني

أ.م.د .عمار طه أمحد

جامعة تكريت/كلية الرتبية اإلنسانية/قسم اللغة العربية/العراق

زلاذير تغري مفاهيم النحو العريب ومصطلحاته على دراسات الشريعة اإلسالمية

م م .راشد بن محيد بن زلمد اجلهوري

وزارة الرتبية/سلطنة عُمان

دعاوى احلداثة حول الوحي والتأويل القرآين (عرض ونقد)

جلسات المؤتمر

اليوم الثاني :الثالثاء 0201/3/0م

المحور الخامس /التحديات األخرى /التحديات التعليمية ،واالجتماعية
صباحا – 10115
* الجلسة الثالثةً 11115 :

رئيس الجلسة :أ.د صالح حيدر علي الجميلي

مقرر الجلسة :أ.م.د .محمد حسن علي

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

أ.د .زلمد فهد القيسي
م.د .وليد عبد الرمحن إمساعيل

جامعة واسط/كلية الرتبية للعلوم اإلسالمية/العراق
جامعة واسط/كلية الرتبية للعلوم اإلسالمية/العراق

أ.م.د .رغد حسن علي السراج

جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية/قسم ادلالية وادلصرفية /العراق

معوقات العملية التعليمية الرتبوية يف العراق من وجهة نظر التدريسيني اجلامعيني
أمنوذجا)
(جامعة واسط
ً
الرتبية الروحية اإلسالمية وأثرها يف مواجهة حتديات التعليم يف العصر احلديث

أ.م.د .زلمد حسني علي احلاج

احملكمة العليا /اليمن

مناه تعليم العلوم الشرعية بني االستجابة دلتطلبات العصر وحتديات ادلستقبل رؤية
للتطوير

أ.م.د .زلمد مجيل أمحد

اجلامعة ادلستنصرية/كلية اآلداب/قسم االنثروبولوجيا واالجتماع/
العراق

التحوالت البنيوية للقرابة وانعكاساهتا على اجملتمع العراقي دراسة انثروبولوجية يف مدينة
بغداد

أ.م.د .سرمد جاسم زلمد
أ .خولة مخري
أ .زلمد أمني حفاف

جامعة تكريت/كلية اآلداب /قسم االجتماع/العراق
باحثة يف ختصص قضايا التعايش بني األديان /اجلزائر
باحث أكادميي يف ختصص العلوم السياسية /جامعة اجلزائر

اخلطاب االستشراقي باإلعالم وإشكاليات احملافظة على اذلوية يف ظل العودلة –دراسة
حتليلية يف التحديات واآلفاق ادلستقبلية

ظهرا – 1115
استراحة :ألداء صالة الظهر ،والغداء ً 10115

المحور الخامس /التحديات األخرى /تحديات القوانين الوضعية
* الجلسة الرابعة 1102 :بعد الظهر – 0

رئيس الجلسة :أ.د .عبد المنعم خليل الهيتي

مقرر الجلسة :أ.م.د .وسام محمد خليفة

اسم الباحث

مكان عملو

عنوان بحثو

أ.د .عبد الستار إبراهيم اذلييت

جامعة البحرين /قسم الدراسات اإلسالمية/البحرين

أ.د .عبد ادلنعم نعيمي

جامعة اجلزائر / 9-كلية احلقوق /اجلزائر

التحديات اليت تواجه األوقاف اإلسالمية :أوقاف العراق أمنوذجاً
تأثري عودلة الصناعة القانونية على القيمة التشريعية اإلسالمية يف رلال األحوال الشخصية

أ.م.د .إكرامي بسيوين خطاب

جامعة شقراء/السعودية

السمو بني القاعدة اإلسالمية والدستورية ادلشكالت واحللول

0112بعد الظهر0102 -
 البياني الختامي

الجلسة الختامية

