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لالنضمام الى جلسات المؤتمر
 البرنامج المعتمد :

Free Conference Call

 للدخول الى جلسات القاعة الرئيسية ( الجلسة االفتتاحية )
mainhall

Online meeting ID:

 للدخول الى جلسات قاعة ابن سينا:
ibnsina6

Online meeting ID:

 للدخول الى جلسات قاعة الكندي:
alkanadi

Online meeting ID:

الجدول العام ألعمال المؤتمر
General Conference Program
اليوم االول
الثالثاء  9حزيران 2020
الجلسة االفتتاحية

التوقيتات

ID: mainhall

 -1حفل االفتتاح
10:00 - 9:00

10:25 - 10:0
10:50 – 10:25

11:15 – 10:50
11:30 – 11:15

-

آيات من الذكر الحكيم
السالم الوطني مع سورة الفاتحة على ارواح الشهداء
السالم الجامعي
كلمة السيد رئيس الجامعة
كلمة السيد ممثل معالي وزير التعليم العالي
فيديو تعريفي عن الجامعة

 -2المتحدث االول  :أ.د .نوري عبد الحميد خليل
كلية الرشيد الجامعة
 -3المتحدث الثاني  :أ.د .جمال هاشم الذويب
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
كلية التربية للعلوم اإلنسانية-جامعة األنبار
االستراحة
 -4المتحدث الثالث :ا.د .قاسم خلف العاصي
استاذ زائر – جامعة فيرفيلد (سابقا) /الواليات المتحدة االمريكية
استراحة
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مناقشات جلسات المؤتمر -اليوم االول
الجلسة األولى ( قاعة ابن سينا )
الوقت 1.00 - 11:30 :
مديرو الجلسة
ت

ID: ibnsina6
ا.د .سعدي ابراهيم الدراجي  /جامعة بغداد
ا.م.د .طه عفان مكلد  /جامعة الفلوجة

عنوان البحث

اسم الباحث

.1

التطور التاريخي لتوارث موضع المستوطنات في
موقع الفلوجة

.2

الفلوجة العليا في المصادر العربية االسالمية

.3

الفلوجة في النصوص المسمارية

أ.د زياد عويد سويدان المحمدي
جامعة االنبار /كلية االداب
أ.د .عثمان عبد العزيز صالح
جامعة االنبار /كلية التربية
أ.د.احمد حسين احمد
جامعة االنبار /كلية االداب

.4

Discourse Analysis of Business Letters
for the Construction and Maintenance
of Falluja Bridge between 1927-1929

Khalaf Khamees Meethaq
جامعة االنبار /كلية التربية

الجلسة االولى ( قاعة الكندي )

ت

عنوان البحث

المحور التمهيدي

العهد الملكي

ID: alkanadi

الوقت 1.00 - 11:30 :
مديرو الجلسة

المحور

ا.د.عبد الناصر صبري شاهر  /جامعة االنبار
ا.م.د.احمد فياض صالح  /جامعة الفلوجة

اسم الباحث

المحور

أ.د .محمد دلف احمد الدليمي
.5

الخصائص العمرانية للمدينة القديمة والموائمة
المناخية لمدينة الفلوجة

.6

مورفولوجية سوق مدينه الفلوجة التقليدي

.7

الهوية العمرانية العربية للمشهد الحضري لمدينة
الفلوجة في العهدين العثماني والملكي

جامعة االنبار /التربية للبنات

أ.د .نسرين عواد عبدون
جامعة الكوفة  /التربية للبنات

.8

.9

تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في مدينة
الفلوجة خالل العهد العثماني الى نهاية العهد
الملكي
ديناميكية خريطة الكارتوغرام المورفولوجية
بمرحلة النشوء والظهور لمدينة الفلوجة (- 1870
 )1940باستخدام تطبيق Scaope Toad

أ.د حسن كشاش الجنابي
م.م .آالء اشرف عبد
جامعة االنبار /كلية التربية

أ.د.احمد سلمان حمادي
جامعة االنبار /كلية االداب

أ.م.د.عبد الرزاق محمد جبار
أ.م.د.خالد صبار محمد

المحور
الجغرافي

جامعة االنبار /كلية التربية

أ.م.د.احمد محمد جهاد
مديرية تربية اال نبار

3

المؤتمر الدوري الدولي الثاني للعلوم االنسانية ( الفلوجة في العهدين العثماني والملكي )
الفلوجة – االنبار – العراق  10 – 9حزيران 2020

الجلسة الثانية (قاعة ابن سينا )
الوقت 2:30 – 1:00 :

ID: ibnsina6
ا.د .جمال هاشم ذويب  /جامعة االنبار
ا.م.د .علي ناجح محمد  /جامعة االنبار
اسم الباحث

مديرو الجلسة
ت

عنوان البحث

10.

جسر الفلوجة العائم :دراسة في التنظيم الضريبي
لرسم العبور 1926-1921

11.

سكان الفلوجة دراسة وثائقية على ضوء التعداد
العام للسكان لسنة1947

12.

دور عشائر الفلوجة في مقاومة االحتالل
البريطاني

13.

موقف الفلوجة من حركة مايس 1941

أ.د.قاسم خلف العاصي
جامعة فيرفيلد ونيويوك-الواليات المتحدة
د .فردوس عبد الرحمن
كلية اآلداب-الجامعة المستنصرية
أ.د.غسان متعب الهيتي
جامعة االنبار /كلية االداب
محمد محمد سعيد مهيدي
مديرية تربية الفلوجة
أ.م .د.ابتسام حمود محمد
أ.م.د.ثامر عزام حمد
جامعة تكريت/كلية التربية
م .د  .عماد خميس حمزة
المديرية العامة لتربية االنبار
ا  .د .علي حسين علي سعيد
جامعة االنبار /كلية التربية

الجلسة الثانية ( قاعة الكندي )

ا.د.ثامر الجميلي  /جامعة الفلوجة

مديرو الجلسة

ا.م.د .شاكر شنيار  /جامعة الفلوجة

ت

عنوان البحث

اسم الباحث

.14

اآلصفية ودورها في مدينة الفلوجة كتاب متن الغاية
والتقريب انموذجا

أ.م.د.علي حسين عباس العيساوي
أ.د .حاتم عبد هللا شويش العيساوي
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

.15
.16
.17

العهد الملكي

ID: alkanadi

الوقت 2.30 – 1:00 :

ص ْرف وتعلي ُمهما في آصفيّة الفلّوجة دراسة
تعلّم النّ ْحو وال ّ
ي الحديث.
من منظور البحث اللغو ّ
العزيز السامرائي في
الشيخ عب ِد
ُجهود ُ شيخ اآلصفي ِة
ِ
ِ
أصول التفسير أنموذ ًجا
التفسير كتابه عِلم
ِ
بعض المباحث األصولية عند رجال المدرسة اآلصفية
الشيخ الدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن
إنموذجا"

المحور

أ.

م.د .محمد هادي محمد

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

أ.م.د .ياسر حسين العزاوي
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

م.مصطفى أشرف عبد
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

المحور
محور اآلصفية
محور اآلصفية
محور اآلصفية
محور اآلصفية
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مناقشات جلسات المؤتمر -اليوم الثاني
الجلسة االولى ( قاعة ابن سينا )

ID: ibnsina6

الوقت 10.30 – 9:00 :

مديرو الجلسة
ت
.18
.19
.20

ا.د.منسي شرموط محمد  /جامعة الفلوجة
ا.م.د.جمال فيصل حمد  /جامعة االنبار

عنوان البحث

اسم الباحث

الفلوجة في كتابات الرحالة األجانب في العهد

أ.د.جمال هاشم أحمد الذويب

العثماني

جامعة االنبار /كلية التربية

الفلوجة وموقعها من هجرة التجمع الشمري

المحور

أ.د .قاسم حسن عباس آل شامان
جامعة سامراء/كلية التربية

جامع كاظم باشا في مدينة الفلوجة تاريخه،

أ.د .سعدي ابراهيم الدراجي

تخطيطه ،عمارته

مركز إحياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد

الفلوجة في العهد العثماني 1917-1881

د.قتيبة علي جاسم الصبيحي

العهد العثماني

د.عماد كريم عباس الراوي

.21

جامعة االنبار /كلية التربية

الجلسة االولى ( قاعة الكندي )

ID: alkanadi

الوقت 10.30 – 9:00 :

مديرو الجلسة
ت
.22

.23

.24

.25

ا.د .حاتم عبد هللا شويش  /جامعة الفلوجة
ا.د .علي حسين عباس  /جامعة الفلوجة

عنوان البحث

اسم الباحث

المدرسة اآلصفية في الفلوجة واثارها العلمية
والفكرية األستاذ الدكتور ياسين ناصر الخطيب
الكبيسي أنموذجا

أ.م.د.احمد عواد جمعة الكبيسي
جامعة بغداد /كلية االمام االعظم

تميز طلبة االصفية في الدراسة الفقهية
األكاديمية الشيخ ياسين محمد سعيد الوليد وكتابه
أحكام الحج والعمرة انموذ ًجا

المحور

أ.م.د .محمد حسين عودة
م.د .سعدي جاسم حمود
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

جهود رجال اآلصفية في التفسير
أ.د .أحمد الكبيسي وكتابه أحسن القصص
إنموذجا

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

المنهج األصولي للشيخ عبدالعزيز سالم
السامرائي في مصنفه "علم أصول الفقه"
وطريقته العلمية في المدرسة األصفية في
الفلوجة.

د.صالح محيي الدين احمد الراوي
المديرية العامة لتربية االنبار

د.وضاح عامر عبد الباقي الذويب

محور اآلصفية
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الجلسة الثانية ( قاعة ابن سينا )

ID: ibnsina6

الوقت 12.00 – 10.30 :

ا.د .احمد صالح خليفة  /جامعة االنبار
ا.م.د .فهمي احمد فرحان  /جامعة االنبار

مديرو الجلسة
ت

عنوان البحث

اسم الباحث

.26

دور العبادة في الفلوجة في العهدين العثماني
والملكي

ا.د.عمر علي محمد الدليمي

.27

عبد العزيز على عريم 1959- 1891
حياته ودوره السياسي واالجتماعي

.28

إدارة الفلوجة في ظل االحتالل البريطاني والعهد
الملكي 1958 _ 1917

.29

واقع الزراعة ونظام الري في الفلوجة ابان
االحتالل البريطاني والعهد
الملكي 1958-1921

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

أ.د .منسي شرموط محمد
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

ID: alkanadi

الوقت 12.00 – 10.30 :

ت
.30

.31

.32

.33

.34

ا.د .مجيد صالح ابراهيم القيسي  /جامعة الفلوجة
ا.م.د .ياسر حسين مجباس /جامعة الفلوجة

عنوان البحث

اسم الباحث

الشيخ عبد الحكيم زعيّن (رحمه هللا )
اإلمام والخطيب الثالث لجامع
الفلوجة الكبير

أ.د.صالح محمد صالح النعيمي
أ.م.د.طه عفان مكلد الحمداني

الشيخ عبدالعزيز السالم السامرائي
ودوره في الحركة العلمية والفكرية
في مدينة الفلوجة
الشيخ العالمة الوالد ابراهيم رحيم
الهيتي وجهوده العلمية والدعوية في
المدرسة اآلصفية

العهد الملكي

أ.م.د .جمال فيصل حمد
جامعة االنبار /كلية االداب
د.منير عبود جديع
جامعة االنبار /كلية االداب

الجلسة الثانية ( قاعة الكندي )
مديرو الجلسة

المحور

المحور

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

أ.د.عبد الباسط مصطفى مجيد الرفاعي
جامعة سامراء/كلية التربية

محور اآلصفية

ا.د.عبد الستار إبراهيم الهيتي
جامعة البحرين

الدكتور محمد حمزة عباس العيساوي

الفرضي الشيخ عبدهللا حديد) رحمة
هللا (ودوره في بناء المجتمع

ديوان الوقف السني

العالم الرباني الشيخ خليل بن محمد
الفياض وجهوده التربوية في إصالح
المجتمع

د.صهيب عباس عودة جمعة
جامعة االنبار /كلية التربية
ا.م .د.محمد حسين عودة جمعة
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية
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الجلسة الثالثة (قاعة ابن سينا )

ID: ibnsina6

الوقت 2.00 – 12.30 :

مديرو الجلسة

ا.د .محمد عويد  /جامعة االنبار
ا.م.د .محمد هادي محمد  /جامعة الفلوجة

ت

عنوان البحث

اسم الباحث

.35

تحقيق كتاب علم اصول الحديث للشيخ
العالمة الشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي

أ.د سامر سلطان محمد الكبيسي
أ.م.د سرمد فؤاد شفيق العبيدي

.36

.37
.38

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

المنهج الفرضي للمدرسة اآلصفية

أ.م .د.أمجد مراقب داود

الرحبية إنموذجا

د .محمود خلف البجاري

االستدالل بالحديث عند رجال اآلصفية
الشيخ العالمة هاشم جميل في كتابه
)مسائل من الفقه المقارن(أنموذ ًجا
التخريج األصولي لفتاوى الشيخ
عبد العزيز سالم السامرائي

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

محور اآلصفية

د.عبد القادر محمد حسين
جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

د.رائد كريم مهيدي
كلية االمام االعظم /االنبار

الجلسة الثالثة ( قاعة الكندي )

ID: alkanadi

الوقت 2.00 – 12.30 :

مديرو الجلسة

المحور

ا.د .صالح محمد صالح  /جامعة الفلوجة
ا.م.د .ياسر عبدالرحمن  /جامعة الفلوجة

ت

عنوان البحث

اسم الباحث

.39

المنهج الفقهي في المدرسة اآلصفية في
الفلوجة المنهاج لالمام النووي انموذجا

أ.م.د .محمد نجيب الجوعاني

.40

المشروع العالمي للدكتور طه العلواني:
مراجعة وإثراء الخبرة االسالمية في
العالقات الخارجية

.41

الكتب الفقهية في المدرسة اآلصفية
ومكانتها بين كتب الفقه

.42

ُجهد ُ ال َّ
شيخِ "عبد العزيز سالم السامرائي
ي ِ ــ
في مصطلحِ الحدي ِ
ث النبو ّ
كتابُهُ (عل ُم أصو ِل الحديثِ) دراسةٌ
وتحليل

المحور

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

د.مصطفى جابر فياض
جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية
أ.م.د .نعمان سرحان عطية الراوي
أ.م.د .محمد ابراهيم عبد المجيد الشاهر

محور اآلصفية

جامعة الفلوجة /كلية العلوم االسالمية

م.م .محمود فرحان حمادي
جامعة الفلوجة
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