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لمؤمتر:ل اللجنة التحضريية رئيس 

األستتتتالمساعدستتتتلورساعتتتترباد سس بدتتتت سو  تتتترس
ساعخفلجي

سود رسبل ةساعش  عةساإلسالد ة
 

:مقرر املؤمتر 

ساعدر سساعرباد سو رسودنسو درسجعف 
 

اللجنة التحضريية للمؤمتر 

س ئ سلسأ.م.ر.س بد سو  رس س نساعخفلجي
أ.م.ر.سو تتتتتتتترس دتتتتتتتت  سد ستتتتتتتتنساع   عتتتتتتتتي

وضتتدس
سا

وتتتتتتتتتتتتدنسو تتتتتتتتتتتتدرسجعفتتتتتتتتتتتت سم.ر.و تتتتتتتتتتتتر
وضتتدس

سا
م.ر.سوتتتتتتتتتتتتتتتتتالد سد  تتتتتتتتتتتتتتتتت سد وتتتتتتتتتتتتتتتتت 

وضتتدس
سا

م.مسدار س تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ساع  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ي
وضتتدس

سا
سدق  اسم.مسع ثسصل بسشلب 

 

 :حماور املؤمتر 

خطتتد اساعطلئف تتةسدساعاطتت نساعتتر  يسولتت س-1
ساعدجادعساعع اقي.

اثتتت ساعتتتتر نسدساعس لستتتةسلتتتتيساع  تتت ساعد تتتتراس-2
ساالسالد ة.

اعدط يسسرد ساعثدا  ساعر   ةسليسا د ةساعشعد -4
 داال ادلءسعلدطن.

 :أهداف املؤمتر 

  تتتتلءساألستتتتسسداعد ابتتتت ا ساعدط  تتتتةسدلتتتت س .1
سد ظد سإسالديسدعلص .

اسالهلمساعر دسسدساعع  سدنسست  اساع ستد س .2
االبتتت مسدساالئدتتتةساالطهتتتل سدساععلدتتتلءساعصتتتلع  نس

 عاقد ةساداص ساالخداساالسالد ة.

افع تتت سرد ساعبل تتتةسلتتتيساع  تتتلءساعاشتتت  عيسدس .3
 اعع اق.ساعا  د سلي

  مساعطلئف ةسدساعاط نسدساعاشتج عسولت سشترس .4
 األداص ساالجادلو ةس  نسأ  لءساعدجادعساعع اقي.

  تتلءسدجادتتعسو اقتتيسدادلستترساستتدر س د س .5
 اعد  ةسدساعسالم.

 

 منهاج املؤمتر 

 :االفتتاح 

سآ ل سوط اسدنساعمب ساع ب م.س9119س–سس9
سبلدةس ئ سساعج ةساعا ض   ة.س9129س–س9115
بلدتتتةسآ تتتةساعلتتتاساععظدتتت ساعستتت رسس9139س–س9129

سد دراقيساعدر سي.
بلدةساعس رسد   ساع دا ساعدط يسس9149س–س9139

ساعرباد سأب مساع ب م.

 جلسات املؤمتر: 

 اجللسة األوىل:

االستتتالمساعتتترباد سو تتتراألد  سس ئتتت سساعجلستتتة 
سبلظمس ا ر

سر.سوالد سد   سدق  ساعجلسة 
س؛ساع ل ثساألد  19س–س9145

سل س صرباد ساعش خسصل بسد درساألسالمساع
سجلدعةساعبدلةس/سبل ةساعقل دن

أثتتتت ساعقتتتت آنسلتتتتيساعخطتتتتلبسو تتتتدانساع  تتتتث س
سداع دا ساعر  يسعاع   ساعد راساعدط  ة

ساع ل ثساعثل ي س؛19115س–س19
ساألسالمساعرباد سظل  سد درسصب 

سجلدعةس غرار/سبل ةساعا   ة
رد ساعدثقنساعع اقيسليساع   سو دانساع  ث س

ساساعدط  ةاعد ر
ساع ل ثساعثلعث س؛19139س–س19115

ساألسالمساعرباد سو درسجدر ساع لي
ساعا   ةجلدعةسب  الءس/سبل ةس

اعتتروداسإعتت ساعد تتراساعدط  تتةسو تتدانساع  تتث س
سليسأربسب  الءساع ر ث

س؛ساع ل ثساع ا ع 19145س–س19139
األستتتالمساعدستتتلورساعتتترباد سستتته لةسد  تتتلنسس

س سن
سسجلدعةس غرار/سبل ةساعا   ة

ساع بلاس هجسو  يسإسالديو دانساع  ث س
س؛ساع ل ثساعخلدس 11س–س19145

األستتتالمساعدستتتلورساعتتترباد سوتتتلد سودتتت انسس
ساعخفلجيس

سجلدعةس ل  /سبل ةساعا   ة
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أث سوق راساعاد  رسليساعد تراسو دانساع  ث س
ساإلسالد ة

ساع ل ثساعسلرس سس؛11115س–س11
سم.م.سللض سدربساعدسعدر 

سجلدعةسأ  ساع   /سبل ةساعش  عة
د تتل يساعد تتراسلتتيساعخطتتلبسو تتدانساع  تتث س

 اإلسالدي

 

 اجللسة الثانية

األستتتتالمساعتتتترباد س تتتتل  سس ئتتتت سساعجلستتتتة 
سو راع  اقساعق سي

سر.سو رودنسو درسجعف سدق  ساعجلسة 
ساع ل ثساألد  س؛11145س–س11139

ساألسالمساعرباد سو راألد  سبلظمس ا رس
سبل ةساعفقاجلدعةساعبدلةس/س
ددقتتتنساععقتتت ساعشتتت عيسدتتتنسو تتتدانساع  تتتث س

سقل دنساع ص
س؛ساع ل ثساعثل ي 12س–س11145

األستتتتتتتتالمساعدستتتتتتتتلورساعتتتتتتتترباد سد دتتتتتتتترسس
سو راع س نساعخط ب

سجلدعةسب  الءس/سبل ةساعا   ة
اعتتدطنسداعدداط تتةساعصتتلع ةسو تتدانساع  تتث س

سو رساعش خسد درسجدارسدغ  ا
ساع ل ثساعثلعث س؛12115س–س12

اعدستتتتلورساعتتتترباد س  دنسأ دتتتترسساألستتتتالم
ساعشد  س

سجلدعةساعبدلة/بل ةساعفقا
اعفبتتت ساعتتتر  يس تتت نساعجتتتد  سو تتتدانساع  تتتث س

سداعاصد ا 
س؛ساع ل ثساع ا ع 12139س–س12115

ساالسالمساعدسلورسطل قس لشمساعرع ديس
سجلدعةساب   /سبل ةساعا   ة

سأثت ساعدت هجساعصتدليسل تثساألربو دانساع  تث س
ساأل رعسي
ساع ل ثساعخلدس س؛12145س–س12139

األستتالمساعدستتلورساعتترباد سو تترس دتت اسد ستتنسس
ساع   عي

سجلدعةسأ  ساع   /سبل ةساعش  عة
اعد تتراسلتتيسلبتت ساع ستتد سد دتترسو تتدانساع  ث 

س)ص(
ساع ل ثساعسلرس س؛1س–س12145

ساعرباد سوالد سد   ساعدسعدر س
سجلدعةسأ  ساع   /سبل ةساعش  عة

د ةسلتيسد تراسأث ساألخالقساإلستالو دانساع  ث س
ساعدسلد ن

 ق اءاساع  لنساعخالديسعلد اد سدتنسق ت س ئت سس
ساعلج ةساعا ض   ة

 لا اسطعلمساعغراء 

س
 )الطريق السريع(العراق، كربالء المقدسة، شارع فاطمة الزّهراء

 0101ص.ب  ،جامعة أهل البيت

 (130) 339190(، 130) 339133(،130) 339133هواتف:  

karbala@ahlulbaitonline.com 

www.ahlulbaitonline.com 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

سبل ةساعش  عةساإلسالد ة

 
سساعد اد ساععلديساعثل ي

ضمان  اإلسالميةالوحدة 
شنوو العراق امل ملستقبل  
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