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 الساعة التاسعة صباحا

 
 نبذة عن كلية الشريعة اإلسالمية

يف العام وأكادميية تأسست  علمية مؤسسة

م ، مدة الدراسة فيها أربع 3002/3002الدراسي 

سنوات متنح شهادة البكالوريوس يف العلوم القرآنية 

واإلسالمية  ، وتساهم يف حتقيق الوعي الديين 

وتنمية الدراسات الفقهية اإلسالمية ، والسياحية 

  لتحقيق وحدة أبناء اإلسالم و األهداف اآلتية :

. تعزيز الدور الريادي للشريعة اإلسالمية 1

. تنمية وتطوير 3للمجتمع العراقي املتحضر . 

 قدرات الدارسني .

. رفد اجملتمع مبالكات متخصصة يف العلوم 2

اإلسالمية ، والسياحية وتنمية الكفاءات واخلربات 

 العملية .

 وتضم هذه الكلية ثالثة أقسام :

تحداث هذا . قسم الفقه وأصوله : مت اس1

م ، يقبل الطلبة خرجيي مجيع 3002القسم سنة 

الدراسات اإلعدادية مبختلف ختصصاتهم، ومينح 

الطالب درجة البكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية 

للفقه وأصوله وقد خترجت فيه ثالث دفعات من 

 الطلبة .

. قسم علوم القرآن والرتبية اإلسالمية : 3

م ، 3002/3005استحدث هذا القسم يف 

يتخصص الطالب يف علوم القرآن والتفسري 

والسرية النبوية واللغة العربية ، وخترجت فيه 

 دفعتان .

.قسم السياحة الدينية : مت استحداث هذا 2

م ، وُيقبل فيه الطلبة من 3005القسم عام 

خرجيي الدراسة اإلعدادية مبختلف ختصصاتها 

ويتخصص الطالب يف جمال السياحة الدينية ، 

 رجت فيه دفعة واحدة.وخت

 

 اللجنة العلمية

 أ.م.د. علي رحيم هادي احللو .1

 أ.م.د خضري عباس درويش .3

 أ.م.د عبد محزة حمسن  .2

 د. عبد عون عبود جعفر  .2

 د. عالوي مزهر مزعل .5

 د. نافع محزة عبيد .6

 د. منصور مذكور شلش .7

 

 
 اللجنة التحضريية

 أ.م.د عبد محزة حمسن .1

 م.م.وادي بداي البيضاني .3

 مرعي حسن م.م.خالد  .2

 م.م.عبد اجلواد عبد احلسن البيضاني .2

 م.م.هدى عباس حمسن .5

 م.م.علي امحد عبد الرضا .6

 د.سامل هاشم أبو دلة  .7

 م.م. فاضل مدب متعب .8

 م.م. ضرغام كريم كاظم .9
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 حماور املؤمتر

:  محور السياحة  

 (السياحي العالجية وأثرها يف االستثمار )السياحة

التقرب من اهلل سبحانه والتربك  .1

واالستشفاء يف األماكن املقدسة 

 ومياهها 

الشعائر احلسينية ، وأثرها يف السياحة  .3

 الدينية والعالجية .

تطوير ما خيدم السياحة الدينية  .2

 والعالجية  واالستثمار.

 

 محور الفقه :
العنف ضد املرأة / االجتماعي  .1

 ،االقتصادي ، السياسي يف رأي اإلسالم.

العنف النصوص اإلسالمية الناهية عن  .3

 حبق املرأة .

 

 محور علوم القرآن :
لعنف املدرسي :ا  

 ظاهرة العنف يف املدارس . .1

 إعداد املعلم وظاهرة العنف . .3

 عالقة املناهج الدراسية بظاهرة العنف. .2

 عالقة طرائق التدريس بظاهرة العنف. .2

 
 معلومات عن املؤمتر

جامعععة أهععل البيععت )ال( ، وال سععيما كليععة     سعععت 

منعذ تأسيسعها ان نشعر العوعي      ةاإلسالميالشريعة 

العععععديين ، وترصعععععني البحعععععي العلمعععععي ، وتشعععععجيع  

الباحثني ، أساتذة وطالًبا ، من منتسيب كليتنعا و  

جامعتنا ، أو من خارجها ، ملعا يف للعم معن توسعيع     

 النشاط العلمي ، والثقايف ، وتبادل اآلراء واألفكار.

ومؤمترنا )السياحة الدينيعة العالجيعة ، وأثرهعا يف    

تطععععور السععععياحة واالسععععتثمار ( ، يتنععععاول ا ععععاور     

املععذكورة يف هععذا امل علععن ، وهععو إلتفاتععه جديععدة ان 

ِعظم الكنوز املسعاهمة يف ععالا اإلنسعان يف أحوالعه     

املرضية كافة ، ويف بنائه ، وإثرائه ، فضاًل عن رغبة 

املعععععؤمتر يف ترسعععععيا التفعععععاهم الفكعععععري، والبنعععععاء     

خعععالل حمعععورين  االجتمعععاعي السعععليم لالسعععرة معععن

مهمني : وقف ممارسة العنف حبعق املعرأة ، والعنعف    

حبعععق أحبابنعععا التالميعععذ والطلبعععة ، خللعععق أجيعععال   

مؤمنة حبقها يف احلياة ، واعيًة لدورها اإلنسعاني ،  

والسععععيما   -والتكليفي.واإلفععععادة ممععععا يف عراقنععععا 

مععن كنععوز سععياحية ، ومنهععا     -كععربالء املقدسععة 

 اجلانب العالجي.

 

 مواعيد

آخععر موعععد إلرسععال اإلشعععار باملشععاركة بععاملؤمتر   *

 م3010نهاية شباط /

آخعععر موععععد لقبعععول امللخعععص بعععاللغتني العربيعععة ،     

  word     ( وبنظام CDواالنكليزية منضد على )

 م .1/2/3010

آخععر موعععد لقبععول البحععي الكامععل منضععًدا علععى   *

(CD  وبنظععععام )word    مععععع نسععععخة ورقيععععة يععععوم

   م          10/2/3010

ينعقععد املععؤمتر علععى قاعععة جامعععة أهععل البيععت        * 

يف السعععععععععاعة التاسععععععععععة   م35/2/3010.يف  

 .صباحا

ويكععون األسععاتذة املشععاركون يف حبععوثهم ونقاشععهم  

ضععيوًفا علععى الكليععة يف مدينععة كععربالء املقدسععة .    

 وتطبع البحوث وتنشر يف جملة خاصة .

 استمارة املشاركة:

 عنوان البحث:
 اسم الباحث:

 دة واللقب العلمي:الشها
 الجامعة والكلية:

 البريد االلكتروني:
 الهاتف النقال:

 )املراسالت(

 ترسل األبحاث والمشاركات باسم
 جامعة أهل البيت عليهم السالم

 على العنوان التالي:
العراق، كربالء المقدسة، شارع فاطمة 

 0201ص.ب  )الطريق السريع(الّزهراء

(232)350257-1هواتف:  

 karbala@ahlulbaitonline.com اللكتروني:البريد ا

الموقع على شبكة األنترنت: 
www.ahlulbaitonline.com 
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