
 التوصيات الخاصة ببحوث المؤتمر

من خالل عرض مجموعة البحوث الطيبة التي قدمها كوكبة من باحثين اجالء        
من مختلف بلدان العالم ومن مختلف المذاهب االسالمية العريقة خلص مؤتمرنا الى 

   : ان

ان الظواهر االجتماعية المشخصة سلبيا هي واحدة في كل المجتمعات وهي  -1
افر  ظلية ال يكون اال بتاتؤثر على الجميع مهما كان انتماؤهم وإن حل هذه االشك

 جهود الجميع لتحقيق السلم المجتمعي والطمأنينة 
يعمل في ابوتقة   لال يمكن ان يكون الدين بمعزل عن االقتصاد العالمي فالك -2

المالية قد  واقعية في أصل تشريعاته  بحلول    واحدة ومجتمعنا االسالمي ثري 
القرن  لمشاكل  وحال  للعدالة  تحقيقا  اتباعها  في  والسالمة  الكثير  عنها  يغفل 

 االقتصادية  
تطور   -3 مع  الفقهية  المستجدات  تزداد  بل  فقهية  نازلة  من  عصر  يخلو  ال 

النوازل    المجتمعات والعلوم وهذه  تأصيل احكامها الشرعية  ل,  ها ضوابط في 
  ة ومرونتها في كل زمان ومكان حتى ال يقع الناس في حرج مبناه سماحة الشريع

ان التربية االيمانية السليمة وفق ضوابط الكتاب والسنة تسهم في تنشئة جيل  -4
سليم نفسيا بعيد عن االرهاب والتطرف يؤمن بالوسطية واالعتدال ويسهم في  

 بناء اوطانه 
مهما تطورت االمم وتقدم الزمن ال غنى عن قراءة تاريخ امتنا المجيد واستلهام   -5

ال بيته   صلى هللا عليه وعلى  دروس والعبر من سيرة خير البشر سيدنا محمدال
 وصحابته الغر الميامين الدرر 



اللغة العربية لغة القران الكريم اصطفاها هللا من بين اللغات كونها اللغة الوحيدة   -6
الثرية التي تشترك مع علوم االرض والسماء ومنها تنطلق كل العلوم واهمالها 

 ينتج عنه انحراف فكري وتأويل فاسد على غير مراد هللا ورسوله 

 

 توصيات المؤتمر

تي تكريت والموصل وجامعات الجنوب اقامة مؤتمر دولي مشترك بين جامع -1
هذه ة والقومية ويبين ان حل  ييكمل هذا المؤتمر ويعزز الوحدة الوطنية والدين

 طريق التعايش السلمي ونبذ التطرف هو االشكاالت 
عقد ورش عمل وندوات  داخلية في كل كلية على حدة تناقش فيها التوصيات   -2

 التفصيلية لبحوث كل محور  
الدرا -3 طلبة  العليا  توجيه  المؤتمر  سات  توصيات  دراسة  الى  العلمية  واللجان 

الدكتوراه   الماجستير وأطاريح  ومناقشتها وانتخاب عناوين منها تصلح لرسائل 
 مستقبال

 


