
 كلية الشريعة اإلسالمية

 
  المؤتمر العلمي الثاني

العراق املنشود الوحدة االسالمية ضمان ملستقبل  
 8002حزيران  3

 االفتتاح:
 آيات عطرة من الذكر الحكيم.  91:9 –  9

 كلمة رئيس الجنة التحضيرية.  91:9 – 91:9
 كلمة آية الله العظمى السيد محمدتقي المدرسي.  91:9 – 91:9
 كلمة السيد وزير الحوار الوطني الدكتور أكرم الحكيم.  91:9 – 91:9

 :جلسات المؤتمر
 الجلسة األولى:

 الباحث األول: ؛9: – 91:9
 األستاذ الدكتور الشيخ صاحب محمد شعار  
 جامعة الكوفة / كلية القانون 

 أثر القرآن في الخطاب والحوار الديني لتعزيز الوحدة الوطنية عنوان البحث: 
 
 الباحث الثاني:؛91:9: – 9:

 األستاذ الدكتور ظاهر محمد صكر 
 جامعة بغداد/ كلية التربية 

 دور المثقف العراقي في تعزيز الوحدة الوطنية  عنوان البحث:
 

 الباحث الثالث:؛91:9: – 91:9:
 األستاذ الدكتور عبود جودي الحلي  
 جامعة كربالء / كلية الشريعة 



 لى الوحدة الوطنية في أدب كربالء الحديثالدعوة إ  عنوان البحث:
 

 الباحث الرابع:؛ 91:9: – 91:9:
 األستاذ المساعد الدكتور سهيلة مزبان   

 جامعة بغداد/ كلية التربية  
 الزكاة نهج عربي إسالميعنوان البحث: 

 
 الباحث الخامس:؛ :: – 91:9:

 األستاذ المساعد الدكتور عامر عمران الخفاجي   
 بل/ كلية التربيةجامعة با 

 أثر عقيدة التوحيد في الوحدة اإلسالمية  عنوان البحث:
 
 الباحث السادس: ؛1:9:: – ::

 م.م. فاضل مدب المسعودي 
 جامعة أهل البيت/ كلية الشريعة 

 مباني الوحدة في الخطاب اإلسالمي عنوان البحث: 
 

 الجلسة الثانية
 عبدالزراق القيسي األستاذ الدكتور ناهض رئيس الجلسة: 
 د. عبدعون عبود جعفر مقرر الجلسة: 

 
 الباحث األول:؛1:9:: – 1:9::

 األستاذ الدكتور عبداألمير كاظم زاهد  
 جامعة الكوفة / كلية الفقه 

 موقف العقل الشيعي من قانون النص عنوان البحث: 
 

 الباحث الثاني:؛ :: – 1:9::
 حسين الخطيباألستاذ المساعد الدكتور محمد عبدال  
 جامعة كربالء / كلية التربية 

 الوطن والمواطنة الصالحة عند الشيخ محمد جواد مغنيه عنوان البحث: 
 
 الباحث الثالث:؛1:9:: – ::

 األستاذ المساعد الدكتور رؤوف أحمد الشمري  
 جامعة الكوفة/كلية الفقه 

 الفكر الديني بين الجوهر والتصورات عنوان البحث: 
 



 الباحث الرابع:؛ 1:9:: – 1:9::
 المساعد طارق هاشم الدليمي األستاذ  

 جامعة تكريت/ كلية التربية 
 أثر المنهج الصوفي في األدب األندلسي عنوان البحث: 

 
 الباحث الخامس:؛1:9:: – 1:9::

 األستاذ المساعد الدكتور عبد حمزة محسن الربيعي  
 جامعة أهل البيت/ كلية الشريعة 

 الوحدة في فكر الرسول محمد )ص( :عنوان البحث
 

 الباحث السادس:؛: – 1:9::
 الدكتور عالوي مزهر المسعودي  

 جامعة أهل البيت/ كلية الشريعة 
 أثر األخالق اإلسالمية في وحدة المسلمين عنوان البحث: 

 
 قراءة البيان الختامي للمؤتمر من قبل رئيس اللجنة التحضيرية

 فترة طعام الغداء
 
 
 
 
 

 


