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بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحةً للعاملني، حبيب آله العاملني أيب القاسم حممد 

وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين املنتجبني.
أما بعد:

فإنَّ العهدَ الذي قطعه مركز العميد الدويل يف االنفتاح عىل األكاديميني والطلبة اجلامعيني ال يزال متجدداً، 
اجلامعات  أساتذة  من  نخب  عىل  عام  كلّ  يف  علمية  إطاللة  فله  مجّة،  وثقافية  وأدبية  فكرية  قنوات  عرب 
ثقافية وعلمية عدة،  ويف جامعات خمتلفة منها  إقامة فعاليات  العام  العراقية وطلبتها، وكان مسك هذا 
مايتعلق باملناهج الدراسية ورضورة إيالئها العناية الالزمة لبناء الفرد واملجتمع وما حييط هبام من عمران 
معنوي أو مادي ، ومن ثم االحتفاء بلغة القرآن الكريم يف يومها العاملي وكانت لندوات هذا العام بصمة 
جديدة متثّلت باالحتفاء يف املولد النبوي املبارك، وقد حتقق ذلك بفضل اهللا وصاحب الذكر يف (جامعة 
كربالء، جامعة بابل، جامعة القادسية، كلية الكفيل اجلامعة)  إذ وقف اجلميع مع العطايا الربانية واملنح 
ون بصفاته وخلقه وكراماته التي عكست  دُ االهلية خلري الربية (صىل اهللا عليه وآله وسلم) يستذكرون ويَشْ

بجملتها املبادئ والقيم الساموية التي أراد هلا اهللا عز وجل أن تسود بني خلقه قوالً وفعالً.
فقد وقف الفضالء من األساتذة اجلامعيني وأساتذة احلوزة العلمية والشعراء متحدثني لينتفع احلضور

ا لوجهك الكريم، وموصوالً إىل جنانك بام قالوه وما ذكروا. اللهم اجعل هذا العمل خالصً
ومرضاتك إنّك عىل كل يشء قدير واحلمد هللا ربّ العاملني 

أ.د. أمحد صبيح الكعبي

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات

قسم الفعاليات واألنشطة العلمية

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٥



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۷



الندوة األوىل

العنوان: (بنبينا محمد (صىل الله عليه وآله وسلم) نأمُن ونتوّحُد)

املكان: كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء 

الزمان: ١٦ ربيع األول ١٤٣٩هـ املوافق ٥-١٢-٢٠١٧

التابع  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز  العلمية يف  واألنشطة  الفعاليات  قسم  أقام 
الوالدة  بمناسبة  ثقافياً  مهرجاناً  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  لقسم 
امليمونة خلاتم األنبياء حممد (صىل اهللا عليه واله وسلم) إذ جاء حتت عنوان (بنبينا حممد (صىل 
) وعىل قاعة سيد الشهداء يف عامدة كلية الرتبية للعلوم  دُ اهللا عليه وآله وسلم) ..... نأمنُ ونتوحّ
اإلنسانية وشهد املهرجان حضوراً ملمثلني عن العتبة العباسية املقدسة فضالً عن أساتذة اجلامعة 

وطلبتها. 
استهلّ احلفل بتالوة آي من الذكر احلكيم بصوت القارئ (حسني عبد األمري) بعد ذلك وقف 

احلضور لقراءة سورة الفاحتة ترمحاً عىل أرواح شهداء العراق.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۸



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۹



النور اىل الظلامت بعدما كانوا يظلمون ويعتدون  الناس قد خرجوا من  يف مدة من الزمن كان 
ويقتلون ويرسفون فكانت هلم حجارة تنحت وتعبد يركعون هلا ويسجدون وهي ال متلك لنفسها 
اً وال نفعاً، أصنامهم ترفع وأرحامهم تقطع وغنيهم حيكم وفقريهم يتأمل فمتى يا فجر تتفجر؟  رضّ
النور بعد غياب فكانت الرمحة من اهللا سبحانه وتعاىل  ومتى يا ظلم تندحر؟ حتى ارشق عليهم 
د  بمبعث نبي الرمحة (صىل اهللا عليه وآله وسلم) خري عباده صفوة وخلقاً، جاء هذا الرسول ليبدّ
الظالم، ويبسط العدل، وينرش النور، جاء ليقول ال اله اال اهللا وال معبود سواه فال تعبدوا الشمس 
الذي خلقها وخلق  اهللا  واعبدوا  النجم وال األشجار،  القمر وال االصنام وال احلجارة وال  وال 
من  وا آبائكم، واكرموا جريانكم، واطعموا من حرمكم، واعفوا عّ لوا  أرحامكم، وبرّ كل يشء صِ
ظلمكم ، جاء ليقول املسلم اخو املسلم ال يظلمه وال خيذله لقد جاء رسولنا الكريم (صىل اهللا عليه 

وآله وسلم) ليدعونا اىل مكارم األخالق .
     إن االحتفال بذكر مولد النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) يعني االلتزام بسنّته، والسري عىل 
هنجه، والعمل برشيعته، والدعوة اىل رسالة السامء، وإنْ نعمل باملنظومة القيمية التي نصّ عليها 

(صىل اهللا عليه وآله وسلم) 

ثّم جاءت كلمة عامدة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية القاها عميد الكلية 

(ا.م.د عدنان مارد جرب) إذ جاء فيها:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۱



 نحتفل اليوم يف ذكر والدة سيد الكائنات، حبيب اله العاملني أيب القاسم حممد (صىل اهللا 
عليه وآله وسلم) الذي شعت بمولده الساموات نوراً وهتللت األرضون فرحاً، واستبرشت 
املوجودات خرياً هبذا املولود املبارك، كانت والدته ايذاناً بتاريخ جديد غريّ مسارات األفكار 
اجلزيرة  الذي أصاب  احلقيقي  للتغري  االسالم، وكان مصدراً  بنور  اجلاهلية  وأزاح ظلامت 
هلا وصنع هلا حضارة استبعدت أنْ تكون يف مثل بيئتها، لقد بنى جمتمعاً موحداً  العربية فحوّ
ف والتعصب بعد أنْ زرع  انسانياً نبذ ورآءه كل صفات التخلف واجلهل والظالل والتطرّ
فيه املحبة والتآخي والتآلف فكان (صىل اهللا عليه وآله وسلم) أمناً وسكناً يلجؤون اليه يف 
كل صغرية وكبرية، ومل يلتفتوا اىل منزلته السامقة عند اهللا تعاىل وعندهم، حتى انقلبوا عىل 
قدوة  يكونوا  أنْ  يلهمهم  حمبيه  عقول  يف  منهجه  وبقي  جسداً  الدنيا  فارق  أنْ  بعد  أعقاهبم 
نى بوفاته  نا نُعنى بمولده كام نعُ لآلخرين، ونحن هنا اليوم نوصل لآلخرين رسالة مفادها إنّ
وكام هو احلال مع أئمتنا (عليهم السالم) ،إنّنا يف هذه املناسبة العطرة هنيب بأبنائنا الطلبة أنْ 
مون به سلوكهم وأخالقهم والسيام أنّنا نعيش عرص  يستلهموا من سرية النبي األكرم ما يقوّ
تشويه اجليل عرب رضب منظومته الفكرية والعقدية لألمة اإلسالمية، ونحن ال نجاة لنا بتلك 
األمواج املتالطمة سو التمسك بسريته املباركة العطرة الطاهرة وعلينا أنْ نرتجم االحتفاء 
بالنبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) اىل سلوكٍ للخلق القويم والرتاحم، حتتاجه خمتلف رشائح 

املجتمع .

 ثـم تلـت كلمة عـامدة الكليـة، كلمـة مركز العميـد الـدويل للبحوث والدراسـات 

القاهـا عضو مركـز العميد الدويل  (أ.د عيل كاظم املصـالوي) ومام جاء فيها :

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۲



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۳



((احتلت املدائح النبوية مساحة واسعة يف األدب اإلنساين عامة والعريب خاصة منذ أنْ بعث اهللا حممداً باحلقّ نبياً 
ست أسامئه عىل خلقٍ  اىل يوم الناس هذا بل إىل قيام الساعة ألنّ اهللا سبحانه أدبّه فأحسن تأديبه وكان كام وصفه تقدّ
عظيم فكان نموذجاً رائعاً للتكامل اإلنساين وحبّه جزء من عقيدتنا اإلسالمية، واالقتداء به واجبٌ علينا قال اهللا 
تعاىل (لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة) وقد اعجب الشعراء بميمية البوصريي ملا فيها من معاين مشحونة 
باحلب والوالء لسيد اخللق (صىل اهللا عليه وآله وسلم) لذا عارضها عدد كبري منهم ومن عارضها من شعراء كربالء 
املرحوم الشيخ حممد حسن أبو املحاسن فنظم بديعية يف مديح النبي وازن بينها وبني القصائد البديعية املشهورة 
وضمنها أنواع البديع، وبدأ قصيدته كام هي عادة الشعراء العرب بالغزل و غزله يقرتب كثرياً من غزل الصوفيني 
يف الوجد واحلنني وذكره مواضع يف جزيرة العرب تعبرياً عن تعلّقه باملرابع التي شهدت جهاد النبي (صىل اهللا عليه 
وتعاىل خلق  اهللا سبحانه  أنّ  املحمدية وخالصتها  باحلقيقة  عليه  استلهام من اصطلح  القصيدة  وآله وسلم) ويف 
م توجهوا  ف األنبياء به وبمنزلته لذا فإهنّ سيدنا حممد(صىل اهللا عليه وآله وسلم) من نوره قبل أنْ خيلق اخللق وعرّ
د النار التي أُلقي هبا  به اىل اهللا ليكشف ما أملّ هبم وهكذا كان عفو اهللا عن أبينا أدم (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وبرّ
سيدنا إبراهيم(عليه السالم) ، ونر يف مواضع من قصيدته استلهاماً للمعاين التي طرقها الصوفيون ، وذكر أبو 
املحاسن الرشيعة اإلسالمية السمحاء وشبهها بضوء النهار الذي يبدد حالك الظلم وأشار اىل أخالقه التي أدبه اهللا 
هبا ووصف زهد النبي وشجاعته وكرمه وصىل عليه وعىل آله الغرّ الذين باهل هبم املصطفى أعداءه وصىل كذلك 
اخللق  أكرم  عىل  حاجاته  عارضاً  قصيدته  ختم  أنْ  اىل  القويم  هنجه  عىل  وساروا  سنّته  احيوا  الذين  أصحابه  عىل 
سيدنا حممد(صىل اهللا عليه وآله وسلم) مستشفعاً به اىل اهللا لقضائها وتلك سنّة سنّها البوصريي وسار عليها شوقي 
وغريهم من الشعراء الذين ترشبوا بمدح املصطفى(صىل اهللا عليه وآله وسلم) ومن مظاهر اعجاب شعراء  كربالء 
بميمية البوصريي أنّ أحدهم وهو السيد عبد الوهاب املوسوي النقشبندي اخلطيب شطّرها وأطلق عىل تشطريه 

األوراق البحثيّة: 

الورقة األوىل: العنوان (النبي االكرم  يف شـعر كربالء الحديث) 

القاها: أ.د عبود جود الحيل 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱٤



جهد املقل، ومن القصائد التي اثارت انتباه شعراء كربالء مهزية البوصريي ، ومخس السيد عبد الوهاب املوسوي 
اخلطيب مهزية البوصريي بقصيدة اطلق عليها املنح الوهبية يف ختميس اهلمزية النبوية للبوصريي .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱٥



سأقف عند بعض الروايات غري املشهورة عن النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) عند غري األكاديميني ولعيل 
انطلق من الرواية األوىل التي ترتبط بالفكر اليهودي ونظرته اىل شخص النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ؛أال 
الرواية  اليهود وخيذله العرب وقد حيك عىل هذه  وهي رواية االنتظار؛ سوف خيرج نبي من هذه األمة ينرصه 
ت عىل لسان علامء املدينة املنورة يف مرحلة الرواية الشفهية أو املرحلة التي تلتها وهي  كثري من اهلفوات التي ظهرَ
وآله  عليه  اهللا  النبي(صىل  التي جعلها  االجتامعية  باإلصالحات  الروايات  ترتبط هذه  التارخيي  التدوين  مرحلة 
بثنية الوداع وقد ترتبت عليها اشعار  وسلم) مناراً هنتدي به اىل وقتنا احلايل وأول تلك اإلصالحات ما يسمى 
كثرية وهي باحلقيقة ثنيتني وليس واحدة األوىل من جهة الشامل واألخر من جهة اجلنوب، النبي (صىل اهللا عليه 
وآله وسلم)بحسه اإلعالمي وصل ملسامعه قبل دخول املدينة املنورة أنّ هذا املضيق الواقع بني جبل سلع وجبل 
 قالبة ويف رواية البة حيث يمرُّ فيه ال يستمع اىل نفسه ويودعه اهله لذلك سميت بثنية الوداع ويف رواية أخر
عن سبب تسميتها أنّ املسافر إنْ أراد أنْ يودع أهله يودعهم من هذا املقام، النبي(صىل اهللا عليه وآله وسلم) كرس 
هذا العرف عند سكان املدينة من اليهود والعرب ودخل هبذه الثنية فتفاجئ املسلمون به وقد رحبت به يف البداية 
النبي باالجتاه  النساء قبل الرجال، الن كام هو معروف بالعرف االجتامعي الرجال يسبقون النساء ولكن دخل 
املعاكس من ثنية الوداع اخللفية (اجلنوبية) فكرس أول عرف لقول بعض أهل املدينة أنّ هذا املكان يسكنه اجلن، 
وكان عبارة عن مكان لالغتياالت التي كانت تتم لذلك أول قضية كرسها النبي قبل الدخول للمدينة هو دخوله 
هبذا املكان الذي بدخوله انتفت احلاجة لذلك اخلوف اما النقطة الثانية وهي امجاع املسلمني من أهل املدينة الذين 
اطلق عليهم باألنصار وان(صىل اهللا عليه وآله وسلم) مل يقبل ان ينزل عند احدٍ دون االخر فبات يف أحد الليايل 
عند األوسيني واألخر عند اخلزرجني واىل اآلن نحن نسمي من نارص النبي حممد(صىل اهللا عليه وآله وسلم)  

باألنصار ثم انسحبت هذه الكلمة حتى عىل انصار احلسني .

الورقة الثانية:

( أضواء عىل سرية النبي) العنوان

القاها: أ.د اياد عبد الحسني الخفاجي

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۷



بعدها جاءت املشاركة الشعرية للشاعر الدكتور (عبد نور داوود) 

وجاءت مشاركة شعرية أخرى للشاعر (سجاد عبد الحميد)

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۸



وكان للموشحات نصيب أيضاً يف املهرجان قدمها الطالب (محمد 

باقر) من قسم اللغة اإلنكليزية.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۹
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بـنّي ا.م.د عدنـان مـارد / عميد كلية الرتبيـة قائالً:

كانــت  االحتفاليــة  واليــوم 

فقــط  ليــس  نوعيــة  احتفاليــة 

كانــت  وإمنّــا  الكلــامت  ألطــالق 

ــعى  ــة، نس ــوث تخصصي ــاك بح هن

ــرات اىل  ــذه املؤمت ــالل ه ــن خ م

محمــد  النبــي  نهــج  ننــرش  أْن 

ــلم)  ــه وس ــه وال ــه علي ــىل الل (ص

الســالم). (عليهــم  بيتــه  وال 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۲۰



العمل ألحياء ذكر  املهرجانات والندوات وورش  إقامة  الرتبية عىل  حقيقة دأبت كلية 
النبي حممد (صىل اهللا عليه واله وسلم) وآل بيته(عليهم السالم) واليوم وبالتعاون مع 
النبوي الرشيف  مركز العميد الدويل أقامت كلية الرتبية احتفالية كبرية بمناسبة املولد 
اجلامعة  وكليات  املقدسة  العتبات  بني  للتعاون  كثرية  بروتوكوالت  ضمن  من  وهذه 
بشكل عام، واليوم االحتفالية كانت احتفالية نوعية ليس فقط ألطالق الكلامت وإنامّ 
النبي  ننرش هنج  أنْ  اىل  املؤمترات  كانت هناك بحوث ختصصية، نسعى من خالل هذه 

حممد (صىل اهللا عليه واله وسلم) وال بيته (عليهم السالم).

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۲۱



א���א�א�
كـام أوضح أ.د عبـود جودي الحيل / التدرييس يف 
كلية الرتبية للعلوم اإلنسـانية جامعـة كربالء قائالً : 

א� ���� א��א��� 
 ���� ���� �
�
�א ���� 

	
���� �א�

������ ���א

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۲۲



جامعة كربالء وباخلصوص كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية هذه الكلية بأساتذهتا بطلبتها 
تلتزم بديننا اإلسالمي وحتتفل باملناسبات اإلسالمية ولقد أقمنا مهرجاناً شعرياً حسينياً 
(عليها  الزهراء  سيدتنا  شهادة   ذكر بمناسبة  مهرجاناً  وأقمنا  عاشوراء  يوم  بمناسبة 
النبوي  املولد  بمناسبة  احتفاالً  العميد  مركز  مع  بالتعاون  كليتنا  تقيم  واليوم  السالم) 
الرشيف ألننا مأمورون باالستنان بسنته(صىل اهللا عليه وآله وسلم) والتأيس به، وهلذا 
ب  هذه املعلومات لطلبتنا ألنّ مهمة اجلامعةِ ليست مهمة علمية  السبب نحاول أنْ نقرّ
فقط وانّام مهمة تربوية أيضاً ،املراكز الثقافية يف العتبات املقدسة هلا جهدُ مباركُ يف هذا 
املجال والسيام مركز العميد فهذا التعامل مع هذا املركز اجلليل يثمر ما ينفع االجيال ان 

شاء اهللا .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۲۳



א���א�א�
ـــر بـــريي / أســـتاذ يف قســـم  وأضـــاف  أ.د عـــادل نذي

اللغـــة العربيـــة يف كليـــة الرتبيـــة : 

���א  א� �א� �א  ���
 �����א  ���כ� א�א� 
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�������כ א

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۲٤



مواكبة  يف  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  عادة  عىل  جرياً 
مركز  اليوم  قيم  يُ الطاهرة  وعرتته  وسلم)  وآله  عليه  اهللا  (صىل  بالنبي  اخلاصة  املناسبات 
هذه  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  مع  بالتعاون  والبحوث  للدراسات  الدويل  العميد 
االحتفالية املباركة بمناسبة امليالد امليمون للنبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) واستثامر هذه 
الفرصة لتسليط الضوء عىل بعض من صفات النبي(صىل اهللا عليه وآله وسلم) وشامئله 
 وحماولة تعزيز هذه الرؤيا يف اذهان ابنائنا الطلبة وممارسة تلك السلوكيات وتلك الرؤ
التي تعززت هبا السرية النبوية وتكللت يف خمتلف جوانب احلياة هذه االحتفاليات وهذا 
النبي إىل  النبوية ولرتمجة سلوك  الثقافة  النبوية إنام يأيت لتكريس  االحياء لذكر الوالدة 
الناشئ وهو يصد يف حركته ويف هذه  ترصفات وإىل إجراءات تطبيقية يسلكها الشباب 
والدينية  الفكرية  القيم  بمنظومة  تعصف  التي  األمواج  من  كبرية  موجة  الراهنة  املرحلة 
السرية  معطيات  وفق  عىل  شبابنا  من  كثري  عند  حصانة  خللق  يأيت  االحتفال  هذا  لذلك 

النبوية املباركة للنبي(صىل اهللا عليه وآله وسلم) وعرتته الطاهرة .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۲٥



א���א�א�
ـــخ  ـــس قســـم التاري ـــي / رئي ـــاد الخفاج ـــم أ.د اي واختت

ـــالً :  ـــث قائ الحدي
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۲٦



النبي حممد (صىل اهللا عليه واله وسلم) وكعادهتا حتتفل  اليوم بوالدة  الرتبية  حتتفل كلية 
النبي  املباركة،   الذكر هبذه  بالغة  عناية  الدويل  العميد  ملركز  وكان  سنوياً   الذكر هبذه 
حممد(صىل اهللا عليه وآله وسلم) هو نبي األمة وواجب عىل كل أكاديمي أنْ يعمل بام جاء 
به النبي إذ جاء بجملة من اإلصالحات وكانت هذه اإلصالحات عىل مستويات متعددة 
منها املستو السيايس واالقتصادي واالجتامعي ونحن يف قسم التاريخ قمنا بإحصاء هذه 
اإلصالحات برسائل وأطاريح ودراسات مستقلة نحتفل هبذه املناسبة طوعاً منا وعرفاناً 

باجلميل لنبي االمة.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۲۷



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۲۸

ويف الختام تم توزيع الشهادات التقديرية عىل املشاركني 

واملساهمني يف إقامة وانجاح املهرجان 



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۲۹



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۳۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۳۱



الندوة الثانية

العنوان: الرسول األعظم، منهٌج قويٌم وخلٌق عظيٌم

املكان: كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة بابل

الزمان: ١٦ ربيع االول ١٤٣٩هـ املوافق ٢٠١٧/١٢/٥م

) أقام قسم الفعاليات واألنشطة العلمية  حتت شعار (الرسول األعظم منهجٌ قويمٌ وخلقٌ عظيمٌ
الفكرية والثقافية مهرجاناً   التابع لقسم الشؤون  الدويل للبحوث والدراسات  العميد  يف مركز 
كلية  مع  وبالتعاون  وسلم)  وآله  عليه  اهللا  (صىل  األكرم  للنبي  امليمونة  الوالدة  بمناسبة  ثقافياً 
الرتبية للعلوم االنسانية يف جامعة بابل وعىل قاعة الشهيد الصدر إذ استهلّ احلفل بتالوة آي من 
ف بتالوهتا الطالب (أنور األسدي) بعدها وقف احلضور لقراءة سورة الفاحتة  الذكر احلكيم ترشّ

ترمحاً عىل أرواح شهداء العراق. 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۳۲



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۳۳



الدعم  يد  له  وآله وسلم) يف حفل مدت  عليه  اهللا  األعظم (صىل  الرسول  مولد   بذكر اليوم حمتفني  نجتمع 
الدويل  العميد  بمركز  متمثلة  املقدسة  العباسية  والعتبة  بابل،  املبارك، جامعة  العلمي  واالسهام من هذا الرصح 
للبحوث والدراسات التي ما فتئت تعنى بكل القضايا العلمية والفكرية ومتدّ هلا يد املنارصة واملؤازرة، وإذا كانت 
العتبة العباسية املقدسة تسعى يف أنشطتها اىل ضمّ املؤمترات والندوات واألنشطة العلمية حتت لوائها لتقرب بني 
ا تسعى يف الوقت  همّ علامء الدين وهمّ الباحث األكاديمي ليكونا مهاً واحداً تتعاضد األيدي عىل النهوض به، فإهنّ
نفسه اىل أنْ تقف اجلامعات عند املناسبات االسالمية لتكون منطلقاً لتحقيق غايات سامية يف بناء الذات وتكامل 
امللتقى عىل مناسبة كامللتقى لالحتفاء بذكر والدة سيد الكائنات فالوقوف  املجتمع وتقدمه وتطوره ، وليس 
عىل سريته العطرة والتأمل يف حمطات حياته املباركة تنري لنا الطريق وتعيننا عىل ختطي الصعاب  فالنبي نور اهللا 
ورصاطه املستقيم وحبله املتني الذي من متسك به نجا ومن ختلف عنه ظل وغو، نقف اليوم لنر عظمة هذا 
النبي الذي استطاع بمدة قصرية أنْ يغريّ الفكر الوثني ويقنع الناس بدين التوحيد حتى نارصوه وأيّدوه وفدوه 
بأنفسهم فأيقظ أمة كاملة عاشت يف سبات اجلهل ودياجري الظالم ليخلق منها حضارة دانت هلا املشارق واملغارب 
ه وقد وقف العلامء والعظامء حيار أمام  وانحنت هلا احلضارات اجالالً واكباراً، وأنى لنا أنْ نفي الذكر بعض حقّ
أمام  فتبلبلت عقوهلم وتاهت أفكارهم فكتبوا ما كتبوا وقالوا ما قالوا وبقي ذلك قارصاّ  الفذة  هذه الشخصية 
)) فانتجبه اهللا بجدارة ليكون  ظِيمٍ لُقٍ عَ ىل خُ عَ إِنَّكَ لَ شخصية النبي وعظمتها وأنى هلم ذلك ورب اجلاللة يقول ((وَ
سيد انبيائه واقرب عباده ومنحه رسالة السامء الكاملة التي مل يؤثر هبا مئة وأربع وعرشين الفاً من األنبياء وخوله 
ا اجلمع املبارك حريُّ بنا ونحن نحتفي بذكر مولد نبينا العظيم أنْ نقتدي به ونجعل  قيادة البرشية اىل األبد ، أهيّ
ذكراه نقطة انطالق نحو السمو يف بناء املجتمع، فهو من صاغ من شعب اجلاهلية شعب املعجزات فكان رسول 

دين وقائد دولة ومؤسس أمة».

بعد ذلك جاءت كلمة مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التي 

القاها (ا.م.د شعالن عبد عيل) ، مبيناً فيها:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۳٤



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۳٥



سيد روحي واكليل وجودي يا رسول اهللا ها أنا ذا أقف بني يدي حضورك املقدس املزدان بإرشاقك السابغ 
التمس من اهللا الرضا والقبول فاسعف لساين وأحلل عقداً منه ألقول فيك كالماً يالمس عاملك القديس، وألحوم 
يف فضاءات عشقك األزيل الذي يالمس شغاف القلب، وألطوف يف ذلك الوجود البهي الذي تند العامل بقطرة 
املرصع  لغاية خلقه ذلك (األمحد)  إكراما  العظيم فأوجده  بإرادة اخلالق  املرور  فنال جواز  من فيوضات كرامته 
هذه  تستنزفني  العظيم  سيدي  امللكوتية  العصمة  بامء  طينته  املغموسة  والكرامة  بالنبل  املحفوف  االهلية  باحلبوة 
العبارات فأعيى واستوحش كل مفردات املعجامت إذ هي ال تنجدين فأرىض وال تسعفني فاسعد فحظوة القبول 
عندك، فأبقى بني استنزاف واستيحاش واستسعاف واستجداء افتش يف زوايا الروح وذاكرهتا عن عبارة تسعفني 
يف استنهاض معنى أو الوقوع عىل كلمة خجىل أبثّ هبا لواعج شوقي اليك وهلفي عليك فكيف هلذه املقالة ان 
حتيى وهي تتوسل األلفاظ هشة وكلامت عيية وكيف ملعانيها أنْ تصدح بلسان فصيح أمام شموخ قامة، وسمو 
هباء، فعذراً لقصور كل اللغة عن اإليفاء ببعض سجاياك فانت نعمة اهللا التي ال حتىص،  ورمحته التي فاضت عىل 

العاملني طهراً ونقاءً .
« سيدي يا أبا الزهراء استميحك عذراً يف أن استعري قربات اآلخرين إليك واسمح هلذا اللسان املتلجلج بنطقه 
العيي بلفظه أنْ يعرب عنك ولك بلسان سيد الوصيني ذلك السيد الذي عرفك حق املعرفة والزمك صحبة طويلة 
له ألنْ ينال حيازة الصدارة يف نيل املعرفة التامة من دون  فرتبى يف حجرك وتبعك اتباع الفصيل إثر أمه كل هذا أهّ
سواه من املقربني فكان منبتك خري منبت ومستقرك خري مستقر وإذ اخرجك اجلليل من أفضل املعادن منبتاً وأعز 
األرومات مغرساً فأرستك خري األرس، وشجرتك خري الشجر نبتت يف حرم وبسقت يف كرم ودرجت يف ظل 
رعاية إهلية فحفّت بك املالئكة فطيامً وقيض اهللا لك أعظم ملك يسلك بك طريق املكارم وحماسن اخالق العاملني. 

لتأيت بعدها كلمة كلية الرتبية للعلوم االنسانية التي القاها أمني 

مجلس الكلية الدكتور أحمد رشيد الدده، ومام جاء فيها:  

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۳٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۳۷



ومن ثم جاءت القصائد الشعرية محتفية بالنبي االكرم  وشامئله 

واخالقه العظيمة اذ توزعت عىل خمسة شعراء 

األوىل للشاعر الدكتور احمد الخيال.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۳۸



ومن ثم الشاعر الدكتور وسام العبيدي.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۳۹



بعدها جاءت قصيدة الشاعر محمد الوائيل 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٤۰



وأيضاً الشاعر عباس الفرزدق.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٤۱



وختامها مع قصيدة للطالب محمد عيل البكاء.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٤۲



كلية  يف  اإلنكليزية  اللغة  قسم  طلبة  نظّمه  مرسحي  عرض  ذلك  بعد  ليأيت 

العقل  عىل  الضوء  سلّط  (نافذة)  عنوانُه  كان  التي  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية 

الباطن لإلنسان يف املجتمع الغريب قبل االستبصار: 

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٤۳



باإلفقار  عقولنا  غذينا  روحياً  تأخرنا  ولكن  عديدة،  جوانب  يف  كثرياً  تقدمنا   ، الروحي  للثراء  اليوم  ((نفتقد 
وأجسادنا بشتى أنواع الطعام والرشاب، وبقيت الروح متجمدة بال غذاء تبحث عن ثراء فكيف أنْ تبحث الروح 
املؤمنة عن ثراء وبيننا نبي الرمحة حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ، اهللا عز وجل انعم علينا بدين اإلسالم فهذا 
) وياهلا  لِيامً وا تَسْ لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ ىلَ النَّبِيِّ � يَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ الَ مَ أفضل غذاء قال تعاىل (إِنَّ اهللاََّ وَ
يف  ويثبت  ارجاؤه  به  وجتاوب  كله  الكون  به  ويرشق  نبيه  عىل  اهللا  ثناء  الوجود  جنبات  تردد  إذ  عالية  مرتبة  من 
التكريم،  النعمة وهذا  الباقي وما من نعمة وال تكريم بعد هذه  القديم األبدي  الثناء األزيل  كيان الوجود ذلك 
اذن تذهب صالة البرش وتسليمهم بعد صالة اهللا وتسليمه وصالة املالئكة يف املأل األعىل انام يشاء اهللا ترشيف 
املؤمنني بان يقرن صالهتم اىل صالته وتسليمهم اىل تسليمه، وأنْ يصلهم عن هذا الطريق باألفق العلوي الكريم 
األزيل القديم، أي تكريم للبرش يف صالهتم عىل الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) أي ثراء روحي حصلت عليه 
بفضل الصالة عىل حممد وآل بيته األطهار أما السري عىل النهج املحمدي الرشيف والنهل من مكارم األخالق 
أخالق بيت النبوة فذلك السمو بالروح اىل عامل ما وراء املرئيات فتتزود الروح بزاد التقو يف كل زمان ومكان، 
إن حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وحده الذي يبلغ قمة الكامل اإلنساين املجانس لنفحة اهللا يف الكيان وأعلن اهللا 
) هذا التمجيد للعنرص األخالقي يف ميزان اهللا وأصالة هذا العنرص يف احلقيقة اإلسالمية  ظِيمٍ لُقٍ عَ ٰ خُ ىلَ عَ إِنَّكَ لَ (وَ
العقيدة كالناظر يف سرية رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسلم) جيد  املحمدية والناظر يف هذه  كأصالة احلقيقة 
 أنّ العنرص األخالقي بارزٌ اصيلٌ فيها تقوم عليها األصول الترشيعية واألصول التهذيبية عىل السواء، الدعو
القول  ومطابقة  العهد  وحفظ  والرب  والرمحة  والعدل  واألمانة  والصدق  الروح  طهارة  العقيدة  هذه  يف   الكرب
للفعل ومطابقتهام معا للنية والضمري يقول الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) (انام بعثت ألمتم مكارم األخالق) 
فيلخص رسالته يف هذا اهلدف النبيل إنّ األخالق يف اإلسالم جتسد منهجاً متكامالً تتعاون فيه الرتبية التهذيبية 

األوراق البحثيّة

الورقة األوىل: عنوانها (نبي الرحمة والرثاء الروحي) 

للباحثة: أ.د هناء جواد العيساوي 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٤٤



مع الرشائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة احلياة كلها واجتاهاهتا مجيعاً وتنتهي يف خامتة املطاف اىل اهللا عزوجل ال اىل 
أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الدنيا وقد متثلت هذه األخالقية اإلسالمية بكامهلا ومجاهلا وتوازهنا واستقامتها 
لُقٍ  ٰ خُ ىلَ عَ إِنَّكَ لَ وثباهتا يف حممد(صىل اهللا عليه وآله وسلم) ومتثلت يف ثناء اهللا العيل العظيم عىل رسوله الكريم (وَ
) فهل هناك افضل من هذا الثراء للروح املحبة هللا عزوجل واملتبوع بحب رسوله الكريم(صىل اهللا عليه وآله  ظِيمٍ عَ
وسلم) واملكلف بحب آل بيته (عليهم افضل الصالة والسالم) هنج تربوي اىل أبد األبدين من يوم والدة حممد يف 

الكون األعىل اىل يوم الدين)) .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٤٥



عليه  اهللا  (صىل  النبي  عن  املكذوب  املختلق  احلديث  فهو  االصطالحية  الناحية  من  الوضع  تعريف  أردنا  إذا 
وآله وسلم) هناك أسباب ودوافع كثرية لوضع احلديث والراجح أنّ الوضع حدث يف حياة الرسول (صىل اهللا 
عليه وآله وسلم) والدليل قوله (من كذب عيلّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وأيضاً قوله (صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) (اتقوا احلديث عني اال ما علمتم) وهذان الدليالن عىل أنْ هناك وضعاً يستهدف شخص الرسول (صىل 
اهللا عليه وآله وسلم) وسريته املحمودة وهو يف حياته، وللوضع أسباب متعددة نشري اىل بعضٍ منها والتي أوهلا 
اخلصومات السياسية او اخلالفات التي نشأت بني املذاهب لتأييد موقف كام هو يف حديث الفرق الناجية املشهور 
النبوية يف العهد األموي وما  الناجية ازداد الوضع يف السرية  بالفرقة  بأنّه املقصود  فكل فرقة وكل حزب أدّعى 
ادراك ما العهد األموي إذ بدا معاوية بمنهج جديد يقوم عىل أساس العداء للرسول وآل بيته االطهار وكثرية هي 
األحاديث التي وضعت من قبل األمويني لدعم موقفهم واضفاء الرشعية عىل خالفتهم ولعل ابرزها هو تبنيهم 
ملنهج اجلربية مبدأ اجلربية القائل بأنّ االنسان جمرب وليس خمري بأفعاله أمام اهللا لذلك هم وظفوا هذه املقولة لدعم 
رشعية خالفتهم، واعتمدوا عىل كثري من الفقهاء املاجورين للرتويج هلذه الفكرة، دور الزنادقة والفرق الضالة يف 
هدم الدين اإلسالمي والرتويج ألفكارهم احلاجة والرغبة يف التقرب اىل احلكام والسلطان وما اكثرهم، وهناك 
سبب آخر مهم وهو منع تدوين احلديث منذ العرص األول اي منذ حكم االول اذ منع احلديث ألسباب قيل أنّه 
حتى ال خيتلط الرسول يف القران وهذه حجة واهية والسبب الرئييس ملنع احلديث هو للتمويه عن األحاديث التي 

وردت عن النبي بحق اإلمام عيل (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وخالفته .

الورقة الثانية

عنوانها (التحريض والوضع يف السرية النبوية)

للباحث: الدكتور عبد الستار نّصيف العامري 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٤٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٤۷



א���א�א�
أ.د رياض طارق العميدي 

عميد كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - جامعة بابل 
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٤۸



بتنسيق مبارك بني العتبة العباسية املقدسة ممثلة بمركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 
النبوي  املولد  بمناسبة  السنوي  االحتفال  أقيم  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  بابل  وجامعة 
املالحظة األوىل  العتبة مع اجلامعة وهذه  تلتقي  اذ  الرشيف وهذه حقيقة حتصل ألول مرة 
التي حتسب للعتبة وحتسب للجامعة باالنفتاح بعضهام عىل االخر بامليادين الفكرية والثقافية 
والعلمية، املالحظة الثانية املؤمتر تضمن فقرات عدة منها قراءة آي من الذكر احلكيم وقصائد 
شعرية باملدح النبوي الرشيف واملهم يف هذا املوضوع ان القصائد كانت ملقاة من طلبة قسم 
اللغة العربية ومن الطلبة الذين خترجوا من القسم إذ أنّ هناك اتصاالً مع الطلبة اخلرجيني ملد 
جسور التواصل بني الطلبة املوجودين والقسم واجلامعة كذلك تضمن االحتفال حمارضتني 
األوىل من قسم اللغة العربية والثانية من قسم التاريخ نوقشت فيها التنوير بالفكر الرسايل 
للنبي األعظم(صىل اهللا عليه وآله وسلم) ويشء مفرح اخر كان هناك عرض مرسحي باللغة 

اإلنكليزية لطلبة من القسم  وهي مبادرة نوعية تنسب للقسم هبذه املناسبة .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٤۹



א���א�א�
ا.م.د شعالن عبد عيل سلطان

جامعة بابل – كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٥۰



يف هذا اليوم املبارك تقيم جامعة بابل بالتعاون مع مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 
بمناسبة  املقدسة هذه االحتفالية  العباسية  العتبة  والثقافية يف  الفكرية  الشؤون  لقسم  التابع 
بتشكيالهتا  العباسية  العتبة  دأبت  وقد  وسلم)  وآله  عليه  اهللا  االكرم(صىل  الرسول  مولد 
الثقافية عىل إحياء هذه املناسبات الدينية يف األوساط الثقافية وذلك حماولة للمزج بني اهلم 
االكاديمي واهلم الديني يف التذكري بشخصية الرسول وحماولة االقتداء به والسري عىل هنجه 
بشخصية  تغنت  قصائد  ضمنها  من  الفعاليات  من  جمموعة  االحتفالية  هذه  تضمنت  وقد 
الرسول وأخالقه العطرة فضالً عن ندوة علمية حارض فيها أساتذة خمتصون عن شخصية 

الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم)  

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٥۱



ويف الختام: تم تكريم وتوزيع الشهادات التقديرية عىل الطلبة 

األوائل واألساتذة التدريسيني والشعراء املشاركني يف املهرجان

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٥۲



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٥۳



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٥٤



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٥٥



الندوة الثالثة

العنوان: (مبحمٍد نفتخُر مبحمٍد ننتُرص)

املكان: كلية الكفيل الجامعة / النجف األرشف

الزمان: ١٧ ربيع األول ١٤٣٩هـ املوافق ٦-١٢-٢٠١٧

للبحوث والدراسات  الدويل  العميد  العلمية يف مركز  الفعاليات واألنشطة  أقام قسم          
التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة مهرجاناً ثقافياً بمناسبة الوالدة 
امليمونة خلاتم األنبياء حممد (صىل اهللا عليه واله وسلم) الذي جاء حتت عنوان (بمحمدٍ نفتخرُ 
) وذلك يف كلية الكفيل اجلامعة التابعة للعتبة العباسية املقدسة، أستهلّ احلفل  وبمحمدٍ ننترصُ
احلضور  وقف  ذلك  بعد  التميمي)  أمني  (حممد  القارئ  بصوت  احلكيم  الذكر  من  آي  بتالوة 

لقراءة سورة الفاحتة ترمحاً عىل أرواح شهداء العراق.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٥٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٥۷



((حيار املرء، ماذا يقول وماذا يكتب؟ يف مولد الذكر وذكر املولد؟ فكل كالم يف حق أمحد مبتور، وكل قول 
يف شخصه يعرتيه قصور، ولعمري فإنّ الوقوف عند شخصية مثل شخصية الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
واحلديث عن مناقبها أمر ال طائل فيه، وليس ذا جدو فام اجلديد الذي سيقوله القائل عن ذلك االنموذج الفذ 
الذي لن يتكرر يف التاريخ؟ وما الذي سنضيفه من كلامت اكثر مما جاء به القرآن الكريم من وصف له فضالً عامّ 
وصفه به أهل بيته (عليهم السالم) ، وال نريد يف هذا املقام تكرار ما قيل، وال االتيان بام هو جديد، فال جديد 
أعظم من حبِّ ملحمد (صىل اهللا عليه واله وسلم) وال جديد أسمى من شوقٍ ملحمد(صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
رباً جديدة، ولنا يف هذا  يف األرجاء يرتدد، فها نحن نجدد العهد واحلب ملحمدٍ ونستلهم من الذكر دروساً وعِ
العام ويف ذكر املولد قصة بل قصص، فهذا عامُ نرصٍ عىل أعداء العراق، به اعز اهللا املؤمنني وأذل الكافرين، وما 
حتقق ذلك اال بتمسكنا بنهج حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين وبحبنا ووالئنا هلم نجدد العهد معهم واالقتداء 
هبم، فالنرص ال يكن بقوة السالح فقط بل بقوة االيامن باهللا (عزوجل) وبحبِّ حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
ا حتمل بيدٍ هذا اإلرث العظيم، وحتمل باليد  ها أنْ ترعى مهرجانكم هذا فإهنّ ، والعتبة العباسية املقدسة إذ يرسّ
، ندعو ملهرجانكم هذا بالتوفيق والنجاح  األخر غصنَ زيتون وقلامً وحمبةً ودعوة سالمٍ وإخاء ورصّ صفوفٍ
ونسأل الباري (عزوجل)  أنْ يكون السالم واملحبة وكلّ قيم اخلري حارضةً مستتبة يف رصحكم العلمي هذا بظل 

حب حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين(صلوات اهللا عليهم امجعني ) )). 

 بعدها جاءت كلمة األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة ألقاها 

(األستاذ الدكتور احمد الكعبي) عضو مركز العميد الدويل للبحوث 

والدراسات اذ قال فيها:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٥۸



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٥۹



عىل  كافة  للناس  وتعاىل  سبحانه  اهللا  بعثه  للعاملني  املرسلة  الرمحة  هو  وسلم)  واله  عليه  اهللا  (صىل  النبي  ((إنّ 
السامء بكل عناية لتكون صورة  يد  التي صاغتها  الرمحة  اختالف مشارهبم وألواهنم وأجناسهم وشعوهبم وهو 
االنسان األمثل وتكون الرمحة العظمى يف واقع مشهود تبرصه العيون وتسمعه اآلذان وتقر له القلوب وتطمئن 

اليه)). 
التي تطلُّ عىل املسلمني، نؤكد أنّ رشيعة املصطفى  البرش  الكريم، يف ذكر ميالد سيد  ا احلضور  أهيّ مضيفاً: 
(صىل اهللا عليه واله) رشيعة األُخوة واملحبة بني كل اخللق، ويف كل زمان ومكان اىل أنْ تقوم الساعة، وهي رشيعة 
العمل واألخالق، وقد جتسد األمران يف شخص النبي (صىل اهللا عليه واله) ويف عمله؛ إذ كان مثاالً حيتذ به، 
وعىل مر العصور ليتمم مكارم األخالق ويقومها إذ قال «إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق» ولريسم لنا طريق 
عمل واضح ال لبس فيه يكون الفعل فيه املقياس لعمل املؤمن الصالح إذ قال «ال يؤمن احدكم حتى حيب ألخيه 
ما حيب لنفسه « ورشيعة املصطفى (صىل اهللا عليه وآله وسلم) هي رشيعة العلم ايضاً إذ قال «طلب العلم فريضة 
عىل كل مسلم ومسلمة» ويتزامن هذا اليوم مع ذكر والدة سبط الرسول االكرم (صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
االمام جعفر بن حممد الصادق (عليه السالم) فمبارك لكم مجيعاً هذه الوالدة امليمونة ومبارك لكم أيضاً مولد 
النور األعظم وكل عام وانتم وأبناء هذا البلد وسائر بالد املسلمني بخري وبركة بربكة اهلادي (صىل اهللا عليه وآله 

وسلم) وآل بيته الكرام (عليهم السالم) والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .

ثم جاءت كلمة كلية الكفيل الجامعة، القاها عميد الكلية األستاذ الدكتور 

نورس محمد الدهان اذ متحورت حول شخصية النبي الكريم (صىل الله 

عليه وآله وسلم) وعظمته قائالً:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٦۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٦۱



ومن ثم مشاركة شعرية بقصيدٍة القاها الطالب (قاسم لطيف) من املرحلة 

الثانية قسم التحليالت املرضية. 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٦۲



ومشاركة شعرية أخرى للشاعر الطالب (محمد جميل رهيف) من املرحلة 

الثانية قسم طب االسنان.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٦۳



بمثابة األساس  للفرد واملجتمع وهو  االيامين  العقدي  الفكري  البناء  يمثل  الذي  النظري  املسار  األول  املسار 
الرصني واملرتكز األول.

املسار الثاين وهو املسار التطبيقي العميل الذي يمثل املامرسة الفعلية العملية للنشاط الفكري العقدي لذا كانت 
مدرسة متكاملة خللق جيل إسالمي واعي، ويكون نواة ملجتمع مثايل بقيم السامء وتعاليمها وقد ورد عنه (صىل 
العقائدي  الفكري  اجلانب  بتفسري  أوال وقبل كل يشء  بنى  مهداة» وقد  إال رمحةً  انا  ما   » وآله وسلم)  عليه  اهللا 
وااليامين للفرد املسلم كي يقف عىل أرضية صلبة وأساس رصني ال تؤثر فيه األفكار الضالة الفاسدة وقد ورد يف 
األثر «لكل يشء دعامة ودعامة املؤمن عقله فبقدر عقله يكون فعله وعبادته « لذا علينا التأكيد عىل اجلانب االيامين 
الفكري العقائدي ثم اجلانب األخالقي ليكون البناء قوياً ومتامسكاً ، ذكر الفيلسوف اإلنكليزي برناردشو ما نصه 
« إنّ العامل أحوج ما يكون للتفكري مثل الرسول حممد هذا النبي الذي وضع دينه دائامً موضع االحرتام واإلجالل 
فإنّه أقو دين عىل هضم مجيع الديانات وإنّه خالد لألبد وإينّ أر كثرياً من بني قومي دخلوا هذا الدين عىل بينةٍ 
وسيجد هذا الدين جماله يف اوروبا» وكذلك أوضح الكاتب األوريب توماس كارلني «إن الرسول حممد بن عبد اهللا 

من أول الشخصيات املتميزة يف العامل أمجع «
 السادة األفاضل الواجب علينا ترسيخ اجلوانب الفكرية والعقائدية ألبنائنا وبناتنا الشباب حلاميتهم من األفكار 
الضالة واملظلة ليكون الفرد املسلم واعياً مدركا ملا يدور حوله وقد أكد الرسول األكرم وآل بيته الكرام عىل التفكري 
ئل الرسول ما رأس العلم؟  قال: معرفة اهللا حق معرفة ويقول  والتدبر والنظر لبناء عقيل عقائدي علمي فقد سُ
االمام عيل (عليه السالم) يف مناجاته (يارب اينّ عبدتك ال خوفاً من نارك وال طمعاً يف جنتك وانّام وجدتك اهالً 
للعبادة فعبدتك) وبعد تطور هذا اجلانب قال لو انكشف يل الغطاء ما ازددت يقيناً فأين وجد امام املتقني ذلك؟ 
اهللا عليه وآله وسلم)  الرسول األكرم(صىل  أكمل  أن  بعد   ، وجده يف فكره وعقله وتأمله يف ذات اهللا وعظمته 

الجلسة البحثية:

الورقة البحثية األوىل كانت لسامحة الشيخ األستاذ املتمرس الدكتور

(صاحب نّصار) التي جاءت عىل مسارين:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٦٤



مشواره األول يف مكة عىل مد ثالثة عرش عاماً يف بناء الفرد املسلم توجه اىل يثرب مهاجراً لبناء أسس الدولة اإلسالمية 
عىل مد عرشة أعوام إذ أنّ مدة السرية املحمدية ثالثة وعرشون عاماً من البعثة املرشفة حتى االمتثال للرفيق األعىل فأرجو 
من األخوة األكارم مالحظة احلقب الزمنية يف مكة واملدينة هلذه السرية النبوية املباركة فإنّ بناء الدولة اإلسالمية استغرق 
عرشة أعوام  بينام نرش الدعوة وبناء االنسان املسلم استغرق ثالثة عرش عاماً فهو املهم واألساس فكيف يبني دولة ً وكياناً 

اسالمياً ومل يبن ويرصن انساناً واعياً فكرياً وعقائدياً؟ فعلينا التنبه اىل ذلك والرتكيز عليه ألنّه األساس واملرتكز األول.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٦٥



 ولو شاء أحدكم أن  هنالك أكثر من مئة آية يف كتاب اهللا تذكر الصفات اخللقية والنفسية خلاتم املرسلني 
يكتب تلك الصفات خلرج بذخرية كبرية خلقية وروحية ونفسية واآليات القرآنية كثرية ملن قرأ القرآن يعرف تلك 
مْ �  يْنَهُ َاءُ بَ محَ ارِ رُ فَّ كُ ىلَ الْ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ ذِ الَّ الصفات الرائعة التي اختص هبا النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ((وَ
نتَ  وْ كُ لَ ا)) كذلك الصفة األخر التي تنص عىل أنّ الرسول  يمتاز بالسامحة والبساطة (وَ دً جَّ ا سُ عً كَّ مْ رُ اهُ رَ تَ
) قبل أن يبعث النبي  كان الزمان زمان جاهلية وكام تعلمون يف زمان  لِكَ وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نفَ لْبِ الَ قَ لِيظَ الْ اً غَ فَظًّ
اجلاهلية كانوا يطوفون حول البيت حفاة وبعوراهتم بصفري وصفيق كام يعرب القرآن الكريم كانوا يف ذلك الوقت 
يدفنون البنت السؤال هنا كيف استطاع هذا النبي الواحد بتلك الصفات النفسية والروحية ملدة قصرية أن ينقل 
نُونَ بِاهللاَِّ))؟  مِ تُؤْ رِ وَ نِ املُْنكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ ونَ بِاملَْعْ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نتُمْ خَ ذلك املجتمع اجلاهيل اىل ((كُ
هناك وقفة مهمة، هناك روح، هناك اتصال ال متناهي، هناك اتصال بالغيب، وهنالك سامت، وهنالك مرتكزات، 
الكل يكتب عن النبي  ولكن ال أحد يعرف حقيقة تلك الروح امللكوتية االّ خالقها اهللا سبحانه وتعاىل لذلك 

أختص  بالرأفة والرمحة.

  السيد محمد املوسوي: - عنوان البحث الصفات النفسية والخلقية للنبي

ْن أَنُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعِنتُّْم  يقول الله سبحانه وتعاىل ((لََقْد َجاءَكُْم رَُسوٌل مِّ

َحِريٌص َعلَيُْكم ِبالُْمْؤِمِننَي رَُءوٌف رَِّحيٌم))

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٦٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية٦۷



وتم تكريم األستاذ املساعد الدكتور صفاء املوسوي عميد الكفيل الجامعة 

السابق من لدن سامحة املتويل الرشعي السيد احمد الصايف (دام عزه)  

تقديراً لجهوده املتميزة يف إدارة عامدة الكلية.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات٦۸



بعد ذلك: كانت هناك مشاركة فنية للرسام الطالب (احمد حسن حسان) من 

املرحلة الرابعة قسم طب االسنان اذ قام برسم شخصية الشهيد القناص (أبو 

تحسني الصالحي) يف لوحة مميزة.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية٦۹



ولألناشيد واملوشحات اإلسالمية نصيب يف هذا الحقل اذ قام املنشد (محمد 

أمني) بأدائها فضالً عن مشاركة شعرية ثالثة للطالب (أكرم نسيم جواد)

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۷۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۷۱
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أ.د احمد الكعبي 

عضو مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات تحّدث قائالً:
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۷۲



 يف مبادرة مجيلة من مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرية 
والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة هذا العام متثلت يف إقامة مهرجان املولد النبوي يف أكثر 
من جامعة من اجلامعات العراقية  هذه املبادرة األوىل كانت يف جامعات أربع (جامعة كربالء 
، جامعة بابل ،جامعة القادسية ، كلية الكفيل اجلامعة يف الكوفة) وهذا النشاط املوسع يف هذا 
العام هيدف اىل أمرين األول هو احياء ذكر والدة النبي االكرم(صىل اهللا عليه آله وسلم)، 
والثاين هو إيصال رسالة اىل أولئك التكفرييني الذين تم القضاء عليهم بفعل سواعد رجاالت 
احلشد الشعبي بأنّنا لن ننسى ولن نتوقف عن اإلشادة بنبينا(صىل اهللا عليه واله وسلم) وآل 
بيته(عليهم السالم) فهم والة امرنا وكل ما نحن به اآلن من خري هو بفضلهم عند اهللا عز 
وجل فهذه الذكر تزامنت مع شعار املهرجان (بمحمد ننترص وبمحمد نفتخر) فكام كنا 
نفتخر بمحمد والزلنا نفتخر فإننا يف هذا العام نفتخر وننترص بفعل ما وصلنا اليه من حترير 
بلدنا العراق العزيز من أولئك التكفرييني وإن شاء اهللا السنوات املقبلة ستكون الفعاليات يف 

اجلامعات اكثر واكثر اىل أن نصل اىل حفل مركزي  يف كل جامعات العراق .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۷۳
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كام بنّي السيد محمد املوسوي مسؤول شعبة 

التبليغ الديني يف العتبة العباسية املقدسة: 
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۷٤



رائعاً بخصوص  تقيم حفالً  الدويل  العميد  الكفيل اجلامعة وبالتعاون مع مركز  اليوم كلية 
(عليه  الصادق  االمام  وكذلك  وسلم)  وآله  عليه  اهللا  (صىل  اهللا  لرسول  امليمونة  الوالدة 
السالم) هبذه املناسبة الرائعة طُلب منا كتابة بحث بخصوص الوالدة الرشيفة وأحببت أن 
اإلسالمية  الدولة  لتأسيس  القائد  ليها  عَ يعتمد  التي  األساسية  واملرتكزات  األسس  اكتب 
العاملية وهنالك كثري من اآليات القرآنية التي تنص عىل ذلك واخرتت من تلك اآليات آية 
واحدة جتمع تلك األسس بشكل رائع أحببت أن تكون حمل البحث فوجدت أنّ املسؤول 
والقائد البدّ أن يتمتع بصفات أمهها أن يكون من قومه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عندتم وهذه الصفة الثانية والصفة الثالثة حريص عليكم والصفة الرابعة باملؤمنني 
رؤوف وكذلك رحيم فإن تولوا فقل حسبي اهللا ال إله االّ هو عليه توكلت وهو ربّ العرش 
العظيم فهنالك صفات يف القائد البد أن يتحىل هبا ليقود أمة إسالمية كبرية، كيف استطاع 
النبي(صىل اهللا عليه وآله وسلم) بتلك املدة الزمنية القصرية أن يغري تلك األمة اجلاهلة اىل 
النبي خالل  فاستطاع  مطبقة  كانت يف جاهلية  الناس  أن  باعتبار  للناس  أخرجت  أمة  خري 
ثالث وعرشون سنة أن ينقل تلك األمة اىل أمة أخر اال وهي خري أمة أخرجت للناس، 
حقيقة ال يمكن ألي قائد يف العامل أن يغري تلك األمة ما مل يمتلك صفات روحية ونفسية 
كان يتمتع هبا لذلك النبي استطاع بام يملكه من خلق وإدارة وحرص ومسؤولية ومدارات 
وتواضع وحمبة استطاع أن ينقل تلك األمة اىل خري أمة وأهم صفة امتاز هبا النبي هي صفة 
االرتباط باهللا سبحانه متى ما ارتبط القائد املصلح املبلغ الذي هو متناهي بالالمتناهي وهو 
اهللا سبحانه استطاع أن ينتج ويطور ويصلح تلك األمة فطوبى لرسول اهللا وطوبى لكل من 

يقتدي برسول اهللا

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۷٥
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۷٦



اعتادت كلية الكفيل اجلامعة عىل احياء ذكر والدة الرسول األكرم (صىل اهللا عليه و آله 
انتصارات  مع  املهرجانات  هذه  تزامنت  وقد  الثقافية  املهرجانات  إقامة  خالل  من  وسلم) 
احلشد الشعبي يف معاركه بتحرير أرايض العراق ويف هذا العام اختلفت القضية من خالل 
تزامن هذا احلفل باالشرتاك ما بني كلية الكفيل ومركز العميد للبحوث والدراسات وكال 
األدبية  الفقرات  من  جمموعة  وتناول  املقدسة  العباسية  العتبة  ورعاية  خيمة  يف  األمرين 
 ،والثقافية والعلمية مع وجود جمموعة من الضيوف األساتذة والعمداء من جامعات أخر
حتى  هبا   االحتفاء  اجلميع  من  وينبغي  اإلسالمية  األمة  والدة  هي  االكرم  الرسول  والدة 
ترتسخ يف نفوس الناس كام أن العامل الغريب حيتفل سنوياً بوالدة املسيح فينبغي لنا وللعامل امجع 
أن نحتفل بوالدة الرسول ليس فقط ألنه خاتم األنبياء واملرسلني بل ألنّه رسول اإلنسانية 

ورسالته شاملة جلميع األمة وممتدة عرب العصور.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۷۷



وعىل هامش املهرجان كان هناك معرض للرسم تضمن لوحات مختلفة

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۷۸



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۷۹



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۸۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۸۱



الندوة الرابعة

العنوان: (وما أرسلناك االّ رحمة للعاملني)

املكان: جامعة القادسية – كلية الرتبية 

الزمان: ١٧ ربيع األول ١٤٣٩هـ املوافق ٦-١٢-٢٠١٧

الفكرية  الشؤون  لقسم  التابع  الدويل  العميد  مركز  يف  العلمية  واألنشطة  الفعاليات  قسم  اقام 
والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة، مهرجاناً ثقافياً بذكر والدة النبي األعظم(صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) إذ شهد املهرجان تالوة آي من الذكر احلكيم وقرآءة سورة الفاحتة ترمحاً عىل ارواح شهداء 

العراق، وفيلام وثائقيّا عن والدة النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) تضمن شيئاً عن حياته وبعثته.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۸۲



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۸۳



البيت  اجتامعنا هذا مصداقاً ألهل  تتغشانا ونحن نجسد يف  اإلهلية  الرمحة  فإنّ سحابة من  اليوم  نلتقي  اذ  نا  إنّ
(عليهم السالم)، اذ قال قائلهم: (أحيوا أمرنا رحم اهللا من أحيا أمرنا)، وأي أمر عظيم نجتمع ألجله، وأي إحياء 

ا والدة النبي األكرم (صىل اهللا عليه وآله وسلم).  هبيج نحييه، إهنّ
الوالدة التي شعت ألجلها الساموات نوراً وهتللت األرضون فرحاً واستبرشت املوجودات خرياً ايذاناً بتاريخ 
جديد غريّ مسارات األفكار وأزاح ظلامت اجلاهلية بالنور، ونحن هنا اليوم بصحبتكم مجيعاً، نضع أكاليل الفرح 
فرجه  تعاىل  اهللا  (عجل  والزمان  العرص  صاحب  والسيام  السالم)  (عليهم  األطهار  االئمة  يدي  بني  والرسور 
الرشيف)، ومراجع االئمة االسالمية أمالً بقبول اعاملنا هبذا اليوم املبارك والذكر السعيدة عىل قلب اإلنسانية 

مجعاء.. فهنيئاً لنا مجيعاً والدة الرمحة املهداة وهنيئا لنا األسوة احلسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر.
ا األخوة ال يأيت بثامره من دون نيّة صادقة وعمل خملص يتمثل برتمجة سرية  مضيفاً: إن إحياء هذه املناسبة أهيّ
النبي األكرم (صىل اهللا عليه وآله وسلم) اىل برامج سلوكية تستوعب حاجة األمة يف خمتلف مراحلها، فضالً عن 
حاجة املجتمعات االسالمية يف خمتلف توجهاهتا، والعتبة العباسية املقدسة دائبة عىل متابعة كل املناسبات ذات 
راً وبحثاً عرب خمتلف املسارات الوجدانية واملجتمعية  الصلة بالنبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) إحياء وتفكّ
والفكرية، وايامناً منها بمهمة البحث األكاديمي والنخب األكاديمية الواعية القادرة عىل استيعاب حاجات العرص 
يف منظور املناهج العلمية أسست مركز العميد للبحوث والدراسات وفرعت عليه قسامً حيمل اسم دار الرسول 

االعظم (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ليرتجم هذه املناسبة ومثيالهتا بحثاً علمياً.

 بعد ذلك جاءت كلمة األمانة العامة للعتبة العباسية املقدسة التي 

القاها األستاذ الدكتور عادل نذير عضو مركز العميد الدويل بنّي فيها: 

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۸٤



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۸٥



إن انفتاح اجلامعة عىل القيم الروحية التي متثلها العتبات املقدسة يسهم يف النهضة القيمية والروحية والفكرية 
لطلبة اجلامعة، وتؤكد العتبة العباسية املقدسة متمثلة بشخص متوليها الرشعي سامحة السيد امحد الصايف (دام 
عزه)، عىل انفتاح العتبات املقدسة عىل اجلامعات واملراكز العلمية، وأن تكون يف خدمة ابنائنا من طلبة اجلامعة؛ 
ألننا نؤمن بالرعاية األبوية والروحية هلذه األماكن، وإن التعليم والرتبية الروحية سوف تعود بالفائدة عىل طلبتنا 
والقانوين،  األخالقي  والثراء  الثقايف  والنامء  العلمي  بالنامء  سينتهي  لإلنسان  الروحي  النامء  ألن  اجلامعات؛  يف 
وجامعاتنا هبا حاجة اىل أن تنمو علمياً وثقافياً واخالقياً وأنْ ينمو يف نفوس أوالدنا وبناتنا حب القانون وحب 

النظام والثروة الروحية التي تؤهل هؤالء الطلبة ليكونوا بمصاف اقراهنم من طلبة اجلامعات املتقدمة .

ومن ثم جاءت كلمة اللجنة التحضريية للمهرجان القاها األستاذ الدكتور 

الدكتور رسحان جفات بنّي فيها قائالً:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۸٦



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۸۷



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۸۸



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۸۹



א���א�א�
تحدث (أ.د عبد الله حبيب كاظم التميمي – رئيس قسم 
اللغة العربية – كلية الرتبية – جامعة القادسية) قائالً : 
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۹۰



ليس هناك اعظم من هذه املناسبة وهي ذكر والدة نبي الرمحة واإلنسانية مجيعاً حممد بن عبد 
اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ونحن عندما نحتفل بوالدة هذه الشخصية اإلنسانية العظيمة 
انام نؤكد عىل سرينا عىل اخلطى احلميدة للقيم العظيمة التي جاء هبا هذا النبي العظيم ومنها  
القران الكريم ومبادئ اإلسالم احلنيف والقيم األخالقية انام بعثت ألمتم مكارم االخالق، 
االنسان  التي ختدم  والقيم  الصحيحة  القيم  انّام هو جتسيد حي لكل  بعثته  العظيم يف  النبي 
بغض النظر عن أن يكون هذا االنسان يف لونه ويف او يف شكله او يف عرقه او يف انتامئه او يف 

جغرافيته بل هو انسان قائم كام أراد له اخلالق .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۹۱



א���א�א�
ومن جانبه ّرصح  (أ.د رسحان جفات سلامن - كلية 

الرتبية – جامعة القادسية) قائال : 
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۹۲



الفكرية والثقافية يف  الشؤون  التابع لقسم  للدراسات والبحوث  الدويل  العميد  يقيم مركز 
باملولد  االحتفال  الرتبية  كلية  القادسية وعامدة  بالتعاون مع جامعة  املقدسة  العباسية  العتبة 
العباسية املقدسة عىل قطاعات معينة  انفتاحاً للعتبة  النبوي الرشيف وهذه االحتفالية متثل 
من املجتمع لتنمية القيم الروحية واألخالقية السامية التي جاء هبا النبي (صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) وإليصال قناعة ألبنائنا بأنّ الطريق مل يكن مفروشاً بالورد امام النبي(صىل اهللا عليه 
وآله وسلم) ولن يكون مفروشاً بالورد امامهم وعليهم أن يواصلوا ما فعله النبي من حتدي 

للصعاب وجتاوز للعقبات الكثرية التي اعرتضت طريقه للوصول اىل أهدافه 

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۹۳



א���א�א�
ويف لقاء آخر ملمثل العتبة العباسية  (أ.د عادل نذير بريي – رئيس 

دار الرسول األعظم  يف العتبة العباسية املقدسة) قال فيه :
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۹٤



العتبة  بني  بالتعاون  وسلم)  وآله  عليه  اهللا  (صىل  النبي  بوالدة  لالحتفاء  فعالية  اآلن  جتري 
الفعالية  هذه  القادسية  وجامعة  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  بمركز  ممثلة  العباسية 
ينهلوا من سرية  والطلبة ألن  الباحثني  وآله وسلم) وحلث  عليه  اهللا  بالنبي(صىل  لالحتفاء 
النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) بوصفه نبينا وبوصفه العالمة البارزة يف ديننا اإلسالمي، 
هبذه املناسبة يستلهم هذا التجمع حديثا واعياً ومثاقفة بني خمتلف أصناف املجتمع للحديث 
عن سرية النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) تأيت هذه الفعالية يف سلسلة من الفعاليات  التي 
ا  تقوم هبا العتبة العباسية املقدسة مع خمتلف اجلامعات العراقية ، أمهية هذه املهرجانات أهنّ
حماولة لتغذية اجلانب الروحي ألبنائنا من طلبة اجلامعات لكون العتبة العباسية املقدسة متثل 

عمقاً وجدانياً واسالمياً يسرتعي االنتباه يف مثل هذه املناسبات.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۹٥



א���א�א�
واختتم (ا.م.د ستار حميد حمزة وكيل عميد كلية 

الرتبية) الحديث قائال : 
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۹٦



تترشف كلية الرتبية اليوم بإقامة املهرجان السنوي بمناسبة املولد النبوي الرشيف وهذا اليوم 
العطرة   الذكر واستلهام  السالم)  (عليه  العباس  الفضل  أيب  ارشاقة  فيه  كليتنا  يف  خمتلف 
لرسولنا الكريم وآلل بيته الطيبني الطاهرين وإن شاء اهللا تكون هذه الفعاليات لنا وألبنائنا 
وسريهتا  واالحتفاالت  املهرجانات  بإقامة  هلا  يشاد  العباسية  والعتبة  ومناراً  طريقا  الطلبة 
عطرة يف التعاون الكبري بينها وبني اجلامعة ونسأل اهللا أن يوفقنا مجيعاً خلدمة املسرية العلمية 

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۹۷



بعد ذلك كانت هناك مشاركة شعرية (للدكتور دريد الشاروط) .

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۹۸



ويف الختام: كانت هناك مجموعة من كتب الشكر والشهادات التقديرية 

وزّعت من لدن عامدة الكلية عىل ممثيل العتبة العباسية املقدسة ومن 

جانبها العتبة املقدسة وزّعت كتب شكر وشهادات تقديرية عىل القامئني 

عىل الحفل وجوائز عىل مجموعة من الطالبات ممن يرتدين الزي اإلسالمي.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۹۹



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۰۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۰۱



مركز العميد الدويل 

يحتفي باللغة العربية يف يومها العاملي

التابع      أقام قسم الفعاليات واألنشطة العلمية يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 
العاملي  باليوم  احتفاءً  علمية  ندوة  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  لقسم 
املصادف  اجلمعة  يوم  يف  وذلك  وحدتنا)  وأمل  ثقافتنا  مصدر  (العربية  عنوان  حتت  العربية  للغة 
للبحوث  الدويل  العميد  بمركز  اخلاصة  والندوات  املؤمترات  قاعة  وعىل  ٢٠١٧/١٢/١٥م 
وقد  العراقية،  اجلامعات  خمتلف  من  مميزة  وعلمية  أكاديمية  شخصيات  وبحضور  والدراسات، 

تضمنت الندوة فعاليات متعددة أبرزها تقديم أوراق بحثية متت مناقشتها من لدن احلضور.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۰۲



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۰۳



ة كان من أمهها مهوم اللغة العربية وأسلوب املعاجلة، وأيضا  ا عدّ  تناولتُ اليوم يف ورقتي البحثية أمورً
والعناية  اللغوية  السليقة  وتنمية  اللغوي  األداء  طبيعة  ناسب  يُ بام  املناهج  وتغيري  الناجح  املعلم  إعداد 
ل الوصول اىل عربية صحيحة وفصيحة، وإنّ إقامة هكذا ندوات  ا هي التي تسهّ بالتقنيات اللغوية ألهنّ

تكون نافعة بال شك إذا ما استثمرت بشكل صحيح.

وللحديث أكرث عن تفاصيل هذه الندوة وعن الورقة البحثية التي قدمها 

االستاذ الدكتور (طارق عبد عون الجنايب) قال:

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۰٤



نزل  الكريم  القرآن  إنّ  منها:  جوانب  عىل  وركزت  العربية  اللغة  أمهية  البحثية  الورقة  هذه  يف  ناقشنا 
باللغة العربية وإن اللغة العربية هلا تاريخ عظيم مشع أفادت منه كثري من األمم العربية والغربية والنقطة 
اللغة  خدموا  الذين  العلامء  مه  قدّ ما  أمهية  بيان  هي  بالتفصيل  عنها  وحتدثت  استوقفتني  التي  االساسية 
العربية وقدموا هلا اليشء الكثري من الدراسات الغنية واملفيدة واملثمرة التي أفادت الفكر العاملي بصورة 
عامة، واحلقيقة أنّني قمت بعدد من املقاربات، ملا عند العرب وجهودهم، وما عند اللسانيني املعارصين؛ 

لكي اقدم للسامع أن اللغة العربية ما قدمته ال يقل أمهية عام قدمته الدراسات اللسانية املعارصة.

  وعىل صعيٍد متصل تحّدث (أ.د. كريم حسن ناصح) مستشار مركز العميد 

الدويل قائالً: 

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۰٥



أجر مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات احتفاء بيوم الضاد واستضاف لذلك جمموعة من رموز 
اللغة العربية وسدنتها وحتدثوا عن مقاربات مصطلحية وعن جدو احلفاظ عىل اللغة العربية يف عرص 
الناس، لذلك كان االحتفاء والرتويج  ألسنة كثري من  ل هتديدا واضحا عىل  الذي بات يشكّ املعلومات 

للحفاظ عىل العربية هو عنوان الندوة األكرب هلذه املناسبة.

واختتم (أ.د. عادل نذير بريي) عضو مركز العميد الدويل والتدرييس 

يف جامعة كربالء الحديث قائالً: 

يف  العلمية  واألنشطة  الفعاليات  من  الكثري  يقيم  والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز  أن  يُذكر 
املناسبات العلمية املتنوعة.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۰٦



واختتمت الندوة بتكريم الباحثني واملشاركني بشهادات تقديرية تثميناً 

لجهودهم املباركة يف إنجاح الندوة واحتفاًء بلغتهم االم لغة القرآن الكريم 

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۰۷



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۰۸



مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 

يعقد ندوته األسبوعية ملناقشة واقع املناهج الدراسية لعراق ما بعد داعش

 أقام قسم الفعاليات واألنشطة العلمية يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون 
الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة بالتعاون مع مؤسسة بيت احلكمة واملديرية العامة للمناهج يف 
وزارة الرتبية ندوة علمية حتت عنوان (مناهج مادة االجتامعيات للمرحلة االبتدائية لعراق ما بعد داعش: 
اخلاصة  االجتامعات  قاعة  وعىل  (٢٠١٧/١٢/٢٢م)  املوافق  اجلمعة  يوم  يف  وذلك  مستقبلية)  قراءات 
بمركز العميد الدويل، وقد تضمنت هذه الندوة أمهية تقويم هذه املناهج ملرحلة ما بعد داعش والسيام يف 

املناطق التي كانت حتت سيطرة تلك العصابات املجرمة .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۰۹



دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۱۰



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۱۱



א���א�א�
ولتفاصيل أكرث عن هذه الندوة تحّدث (أ.د فالح 

حسن األسدي – من بيت الحكمة) قائالً:
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۱۲



الدويل للبحوث والدراسات عىل احتضان هذه الورشة  العميد   الشكر موصول إىل مركز 
مدارس  يف  االبتدائية  للمرحلة  االجتامعيات  مادة  والسيام  الرتبوية  املناهج  ملناقشة  اليوم 
التعليم العام يف وزارة الرتبية لعراق ما بعد داعش، فنحن نعرف جيداً املناهج الرتبوية التي 
تباهنا داعش ونرشها يف املناطق التي احتلها ولذلك نجتمع اليوم لنعمل بصورة حثيثة مع 
وزارة الرتبية إلنتاج مناهج جديدة تتضمن القيم واملهارات التي حتاول اجتثاث قيم ومناهج 
داعش التي نرشهتا يف تلك املناطق. واملناهج التي نحاول نرشها هتدف اىل السالم والسلم 
يف  مناهجنا  يف  نها  نضمّ أنْ  نحاول  القيم  هذه  كل  الوطنية  واهلوية  املواطنة  وكذلك  األهيل 
مرحلة ما بعد داعش ألن املنهج جيب أن يكون عامل توحيد يف املجتمع وليس عامل تفريق 
وفرقة اجتامعية، وبذلك فأنّ وزارة الرتبية ممثلة بمديرية املناهج وبيت احلكمة يعملون حثيثاً 
كفريق واحد يف هذا املجال عىل إعادة النظر يف بعض املناهج يف املدارس االبتدائية ملواجهة 
فكر داعش وقيمه التي حاول نرشها وهي مما الشك فيه قيم منحرفة ومتطرفة اىل حد كبري .

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۱۳



א���א�א�
وبنّي(أ.د داود سلامن الزبيدي تدرييس يف جامعة بغداد 
وعضو يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراســـات) قائالً:
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۱٤



 كانت ورشة عمل مهمة جدا يف هذه املرحلة استطيع أن أقول عنها الفاصلة والتارخيية يف 
متعددة  واخطار  بمشاكل  التحرير  بعد  املجتمع  مرّ  إذ  جديد؛  من  العراقي  املجتمع  تكوين 
كان من امهها غزو داعش الذي حاول متزيق النسيج االجتامعي العراقي قبل متزيق املكان 
يف العراق العظيم، هذه الورشة تعمل عىل مناقشة السبل والطرائق املهمة التي نستطيع من 
خالهلا التعامل مع اجليل وهو جيل الطفولة والفتوة تعنى هذه الورشة بالتعليم االبتدائي ما 

ررت. بعد داعش خاصة يف املناطق التي حُ
مديرية  تتبناها  التي  واخلطط   الرؤ لوضع  جيتمعون  الورشة  هذه  يف  املشرتكون  مضيفاً: 
املناهج مستقبالً وتلحقها بعد ذلك ورشات أخر تضع خططاً ما بعد داعش لتجاوز كل 

االفرازات الالدينية والالعلمية لداعش.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۱٥



א���א�א�
واختتمت (د. إرساء طالب توفيق – مديرة قســـم الشؤون اإلنسانية 

– املديريـــة العامة للمناهج يف وزارة الرتبية ) الحديث قائلة :
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دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۱٦



 تم توجيه الدعوة لنا من مركز العميد ومؤسسة بيت احلكمة إلقامة ندوة مشرتكة بام يتعلّق 
بعد  ما  عراق  بناء  مرحلة  يف  املادتني  هاتني  خلطورة  الدينية  والرتبية  االجتامعيات  بمواد 
داعش؛ بدأت الندوة بامدة االجتامعيات التي تناولنا فيها االجتامعيات التي كانت مؤلفة يف 
زمن داعش والرؤ املستقبلية إلعادة بناء هذه املادة املهمة واخلطرية ملرحلة ما بعد داعش 
فتم اعداد ورقة عمل بام خيص موضوع االجتامعيات فضال عن ورقة عمل أخر قامت هبا 
املديرية العامة للمناهج  تتعلق بالنازحني وبناء العراق ما بعد داعش التي تتضمن مرشوع 
دليل األنشطة الصفية والدليل التدريبي اخلاص بمعلمي ومدريس املناطق املحررة ومرشوع 
بالنازحني  اخلاصة  االلكرتونية  والكتب  املحوسبة  الدروس  إلعداد  االلكرتوين  التعليم 
بعد  ما  ملرحلة  للشباب  السلبية  اآلثار  بمعاجلة  اخلاصة  والبوسرتات  امللصقات  ومرشوع 
الدويل  العميد  ومركز  املقدسة  العباسية  العتبة  مع  للتعاون  استعداد  عىل  واملديرية  داعش، 

املتفضل بإقامة هذه الندوة املهمة.

قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۱۷



ويف ختام الندوة 

تم توزيع الشهادات التقديرية من مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 

عىل املشاركني يف هذه الندوة تثميناً لجهودهم املبذولة.

دليل ندوات مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات۱۱۸



قسم االنشطة والفعاليات العلمية۱۱۹




