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 لٕاعذ انُشش فٙ انًجهخ انعشالٛخ نهجحٕس االَسبَٛخ ٔاالجزًبعٛخ ٔانعهًٛخ

 أال /  انُشش ٔانزحكٛى

انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًمبالد يٍ انجبحضٍٛ يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح فٙ يجبالد رُشش انًجهخ -1

 .رخصصٓى

 .رخضع كم انجحٕس ٔانذساسبد ٔانًمبالد نهزحكٛى لجم ششْب يٍ لجم يحكًٍٛ، يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح-2

 .ْىٚشزشط أٌ ركٌٕ انذسجخ انعهًٛخ نهًحكى أعهٗ يٍ دسجخ انجبحش، أٔ انجبحضٍٛ فٙ حبنخ رعذد-3

رعذ انًجهخ لبعذح ثٛبَبد ثبنًحكًٍٛ انًعزًذٍٚ فٙ رخصصبد انًجهخ، ٔٚزى رحذٚش ْزِ انمبئًخ ثشكم -4

 .يسزًش

 :ٚطهت يٍ انًحكى إثذاء سأّٚ فٙ انجحش ٔفك عُبصش يحذدح، رزضًٍ-5

 .أصبنخ انجحش ٔيذٖ اسٓبيبرّ انعهًٛخ فٙ يجبل انزخصص ▪

 .يُٓجٛخ انجحش ▪

 .ٕاشٙانزٕصٛك ٔانًصبدس ٔانح  ▪

 .ساليخ انًضًٌٕ ٔانهغخ ٔاالسزُزبجبد ▪

 .يذٖ صالحٛخ انجحش نهُشش يٍ عذيّ أٔ َششِ ثعذ إجشاء رعذٚالد جزسٚخ أٔ طفٛفخ

رسزعٍٛ انًجهخ ثًحكًٍٛ اصٍُٛ عهٗ االلم نكم ثحش، ٔٚجٕص نشئٛس انزحشٚش اخزٛبس يحكى صبنش فٙ حبنخ -6

 .و انُشش فٙ حبنخ سفضّ يٍ انًحكًٍٛيٍ أحذ انًحكًٍٛ، ٔٚعززس نهجبحش عٍ عذ سفض انجحش

 

 حمٕق انجبحش -صبَٛب

ٕٚو عًم يٍ رسهى  15ٚجت أٌ ٚخطش سئٛس انزحشٚش انجبحش ثصالحٛخ انجحش نهُشش أٔ عذيّ فٙ خالل -1

 .انًحكًٍٛ، ٔعهٗ ضٕء ْزِ انشدٔد سدٔد

َششِ ثبنًجهخ،  سُٕاد ثعذ 5ٚجٕص نهجبحش إعبدح َشش ثحضّ انًُشٕس ثبنًجهخ ضًٍ كزبة نّ ثعذ يشٔس -2

 .ٚسزأرٌ يٍ انًجهخ ٔأٌ ٚشٛش إنٗ انًصذس عُذ إعبدح انُشش عهٗ أٌ

ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثٕسلزّ انجحضٛخ رارٓب انزٙ لذيٓب نهُشش فٙ انًجهخ إنٗ يؤرًش أٔ َذٔح أٔ غٛشْب لجم -3

 .َششْب ثبنًجهخ، ششٚطخ اٌ الرُشش فٙ سجم أعًبل انًؤرًش أٔ انُذٔح



يهخص عٍ ثحضّ انًمجٕل نهُشش فٙ انًجهخ سٕاء فٙ انصحف انٕٛيٛخ أٔ االسجٕعٛخ  ٚجٕص نهجبحش َشش-4

أٔ فٙ انًٕالع االنكزشَٔٛخ أٔ فٙ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ششٚطخ االشبسح إنٗ أٌ انجحش يمجٕل نهُشش فٙ 

 .انًجهخ

خ نهجبئضح ثئعبدح ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثجحضّ انًمذو نهًجهخ نُٛم جبئضح، ششٚطخ أٌ ال رمٕو انجٓخ انًبَح-5

 .كزبثٙ يٍ انًجهخ، ٔأٌ ٚشبس فٙ انجحش أَّ يُشٕس فٙ انًجهخ ثزفبصٛم انُشش َششِ إال ثعذ أخز إرٌ

ٚجٕص نهجبحش انزمذو إنٗ انًجهخ ثجحضّ أٔ دساسزّ انزٙ أعذْب نصبنح جٓبد أخشٖ، طبنًب أَٓب نى رُشش -6

 .انًزعبسف عهٛٓب ثٕسبئم انُشش

 

 حمٕق انًجهخ -صبنضب

ٛئخ انزحشٚش فحص انجحش يجذئٛب نزمشٚش يذٖ صالحٛزّ نهزحكٛى، ٔيزٗ ٔسدد رمبسٚش انًحكًٍٛ، ٚكٌٕ نٓ-1

 .انًحكًٍٛ يهضيب نهُشش فٙ انًجهخ  سأ٘

ٚجت أٌ ٚخطش سئٛس انزحشٚش نجبحش  ثبٌ ثحضّ يمجٕل أ غٛش يمجٕل نهُشش ثشأ٘ انًحكًٍٛ، عُذ   -2

ضاو ثبنشد عهٗ رعمٛت كبرت انجحش ، ٔٚعبد انجحش انٗ انجبحش ٔدٌٔ أ٘ انز طهجّ، دٌٔ ركش أسًبء انًحكًٍٛ،

الجشاء انزعذٚالد خالل فزشح شٓش يٍ ربسٚخ رسهًّ انشد يٍ انًجهخ ، ٔثخالفّ ٚكٌٕ رنك عذٔال يٍ انجبحش 

 جهغ .ًثبنُشش أ اسزعبدح ان .عٍ انُشش، ٔٚسمظ حمّ فٙ يطبنت انًجهخ

 .ثعذ إخطبس انجبحش ثبنًٕافمخ عهٗ َششِ فٙ انًجهخال ٚجٕص َشش انجحش فٙ يجهخ عهًٛخ أخشٖ  -3

ال ٚجٕص نهجبحش انزمذو ثجحضّ إنٗ انًجهخ ثعذ َششِ ٔسلٛب أٔ إنكزشَٔٛب فٙ يجهخ عهًٛخ أٔ فٙ أعًبل -4

 .أٔ نذٖ أ٘ جٓبد أخشٖ. ٔاال ،  ًُٚع َشش أ٘ أثحبس نهجبحش فٙ انًجهخ نًذح سُزٍٛ انًؤرًشاد ٔانُذٔاد

سفض ثحضّ َزٛجخ آساء انًحكًٍٛ انزمذو يٍ جذٚذ ثبنجحش َفسّ، ثعذ اجشاء جًٛع ٚحك نهجبحش عُذ  -5

 .انزعذٚالد انًطهٕثخ

 نهًجهخ إعبدح َشش انجحٕس، ٔسلٛب كبَذ أٔ إنكزشَٔٛب، انزٙ سجك نٓب َششْب.-6

مذًّٚ إرا صجذ نهًجهخ لٛبو انجبحش ثُشش انجحش انز٘ لذيّ نهُشش فٙ انًجهخ، ٔسلٛب أٔ إنكزشَٔٛب، لجم ر-7

 .ٚحشو يٍ انُشش يسزمجال فٙ انًجهخ نًذح سُزٍٛ، كًب رخطش انجٓخ انزٙ ٚزجعٓب ثزنك نهُشش أٔ ثعذ رمذًّٚ،

 .% (  20عٍ ) فٙ حبنخ اسرفبع َسجخ االسزالل انعهًٙ نهجحش انًمذو نهُشش ٚزى سفض انُشش -8
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 المحترم االستاذ الدكتور ٌونس عباس حسٌن كلمة رئٌس جامعة المصطفى االمٌن

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السٌدات والسادة المشاركون فً المؤتمر العلمً الدولً االول
ٌسعدنً ان ارحب بكم جمٌعا وان اعبر باسم المائمٌن على هذا المؤتمر  فً جامعة المصطفى االمٌن وكلٌة 
اصول الدٌن عن اعتزاز عمٌك بمشاركتكم فً هذا المؤتمرالدولً االول والدور االٌجابً الذي تمثله 

لمعرفة ونتولع لمؤتمركم هذا اسهاماتكم الفكرٌة التً تركز على ما هو تمنً وفكري واكادٌمً لبناء مجتمع ا
ان ٌشكل اضافة جدٌدة ومهمة اٌمانا منا بان االمم تماس بجامعاتها والجامعات تماس بمؤتمراتها العلمٌة  
وانتم باسهاماتكم فً المؤتمر باحثٌن ومعمبٌن ومنالشٌن تبدأون عمال فكرٌا جلٌال هدفه الدراسة الموضوعٌة 

رة على النمد والتحلٌل وبناء الذات المبدعة..واسمحوا لً بعد هذا ان الجادة التً تبنً الفكر وتشكل المد
االحظ ان الجامعة لد كسبت من خالل هذا المؤتمر اصدلاء جددا  تعتز بهم ونحن على ٌمٌن بان تكون 

 . اسهاماتكم الفكرٌة فً مؤتمركم هذا بداٌة لطرٌك طوٌلة من التعاون والمشاركات الفكرٌة والعلمٌة
ولن تكون مرة اخٌرة اسجل لكم  بالعرفان جهدكم الخالق فً تحمٌك رسالتنا التً نسعى الٌها مرة اخرى 

 جمٌعا فً تحمٌك تعلٌم عالً متطور  ٌرتكز على المضامٌن المٌمٌة وٌتعامل مع مستجدات العصر وتحدٌاته
ن الباحثٌن فً حمل واسجل بالعرفان لكلٌة اصول الدٌن التً فتحت امام الجامعة بابا رحبا لكسب المزٌد م

 .العلوم الصرفة
 . نضعه فً اطاره الصحٌح يوعهدنا لكم ان نظل امٌنٌن على عطائكم الفكر

 .وفمكم هللا جمٌعا فً هذا المؤتمر الى نجاح انتم االلدر على تحمٌمه
 والسالم علٌكم ورحمة هلل وبركاته



 

 

 

 

 

 

 ةالمحترمأ.د. اٌمان عٌسى مهدي عمٌد كلٌة اصول الدٌن الجامعة  كلمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المنتجبٌن. اصحابهالطاهرٌن و بٌته الطٌبٌن على سٌدنا دمحم وآلوالصالة والسالم الحمد هلل رب العالمٌن 
  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته..  السٌدات والسادة الحضور..   ..  أصحاب الفخامة والسٌادة 

 المؤتمر فًكلٌة أصول الدٌن الجامعة تتعاون مع جامعة المصطفى األمٌن  أن والرحب رمن دواعً السرو
الدولً العلمً األول للعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة الصرفة تحت شعار)) مواكبة البحث العلمً وتطوٌره فً 

 ضوء متطلبات التنمٌة المستدامة ((
تعاونه المحترم ل ألستاذ الدكتور ٌونس عباس حسٌنجامعة المصطفى األمٌن ا والدم شكِر وامتنانً لرئٌس

من اجل تبادل الخبرات وتمدم حركة البحث العلمً وتطوٌر العلوم الطبٌة بشكل عام والعلوم اإلنسانٌة 

 والنفسٌة بشكل خاص.

 ٌشٌر الخبراء فً مجال العلوم النفسٌة والتربوٌة على أهمٌة تطوٌر الدراسات التربوٌة والتعلٌمٌة، وما إذ

ومن جهة أخرى ٌشكل العمل البحثً فً  .ٌشكله ذلن من دور هام وأساسً فً العمل التربوي والتعلٌمً

، وٌرمً هذا المؤتمر الى تحمٌك العمل التربٌة والتعلٌم حجر األساس فً عملٌة التطوٌر والتحدٌث والتجدٌد

وإن التفكٌر فً معٌار تحمٌك اهداف التنمٌة المستدامة  وتجمٌع التجارب والخبرات العلمٌة حول كٌفٌة ادارج

 والعمل على ذلن، ٌمثل جهداً واعٌاً ٌستحك التمدٌر. العلم والتنمٌة المستدامة فً العراق سبل إرساء

ً و هً خطوة و لكل المائمٌن على هذا المؤتمر العلمً والتمدٌر الشكرر وأمنٌاتنا بنجاح هذا المؤتم ختاما

 كوادرها المزٌد من التألك و النجاح . وتحٌاتنا الوافرة للجمٌع...المصطفى األمٌن ول لجامعةمباركة ونتمنى 

 .علٌكم ورحمة هللا وبركاته والسالم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحترمأ.م.د. عالء شٌال فاخر    لمؤتمراعام امٌن كلمة السٌد 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 (من العلم إال للٌال  اوتٌتموما )

 هللا العلً العظٌمصدق 
السالم علٌكم ورحمة هللا  .. الحضور الكرام مع حفظ االلماب والمماماتون والسٌدات والسادة المشارك

جامعة المصطفى  الذي تنظمهوبركاته انه لشرف عظٌم أن ٌكون لً دور األمٌن العام فً هذا المؤتمر 

إلامة الفعالٌات واألنشطة  علىالتعاون المثمر بٌن الجامعات العرالٌة  هذا أصول الدٌن جامعة  ةاألمٌن وكلٌ

المؤتمر العلمً الدولً األول للعلوم اإلنسانٌة هذا عمد وٌالعلمٌة المختلفة وفك ما رسمتها الخطة االستراتٌجٌة 

بٌل كاظم عبد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً الدكتور ن برعاٌة معالً 1011/ 1/ 11-12التطبٌمٌة فً 

ومتابعة  بإشراف رئٌس جامعة المصطفى األمٌن األستاذ الدكتور ٌونس عباس حسٌنوالصاحب المحترم 

مواكبة البحث العلمً )تحت شعار  ةعمٌد كلٌة أصول الدٌن األستاذ الدكتورة اٌمان عٌسى مهدي المحترم

لعدة شهور  ةرٌٌتحضالن العلمٌة وعملنا مع اللجا ولد(  وتطوٌره فً ضوء  متطلبات التنمٌة المستدامة

والمشاركٌن فً العراق  ٌنصورة من خالل التواصل المستمر مع الباحث ىبأرلخراج المؤتمر إلمضت 

العالمٌن والصالة والسالم  وفك هللا المائمٌن علٌه والمشاركٌن فٌه والحمد هلل ربوالعالم والوطن العربً 

 على خٌر االنام واله وصحبه الكرام .
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