
 نتائج األبحاث المقبولة إعالن

 

األبحاث المقبولة التي حظيت عن الدولي األول المشترك للمؤتمر اللجنة العلمية تعلن 

 مؤتمرها المشاركة في بموافقتها لغرض

الدراسات الإنسانية والمتغيرات الحياتية في ضوء الشريعة الموسوم بـ)

 (الإسلامية

... 

             

 

إبراهيم وكلية العلوم اإلسالمية/ جامعة  كليتنا)كلية اإلمام األعظم الجامعة(الّذي تقيمه 

 غري_تركياآجاجان_ 

 21/11/2021-20ذي سيعقد في يومي السبت واألحد الموافق الّ و

 :  باللغة العربيةالمقبولة األبحاث أوًلا

 الدولة اسم الباحث عنوان البحث ت

 العراق أ. د. عراك جبر شالل األحكام الشرعيةاالستدالل بأفعال هللا الكونية على  1

 طرق عالجها( –أسبابها  –األوبئة الحياتية المعاصرة ) نشأتها  2
 من خالل نصوص القرآن الكريم

 ليبيا أ. خالد حسين إسماعيل.

 د . أحمد هاشم محمد صالح أ. أثر النوازل والمتغيرات الحياتية على تغير الفتوى 3
 هاشم محمدوأ. م. د. نصرت 

 العراق

أثر المقاصد الشرعية على النوازل الفقهية لفايروس كورونا المستجد في  4
 العبادات

 العراق د. آرام جالل عبدهللا.

 أثر النقد والتحقيق العلمي الحديثي  5
 في تطور الحياة االجتماعية

 األردن أ.د. محمد سعيد حوا

 السلوكيمعالم المنهج النبوي في تقويم االنحراف  6
 وأثره في إصالح المجتمع

 مصر أ.د. محمد سيد أحمد شحاته

 العراق ميسون سامي أحمد خميس الضرورة المرحلية.. واإلنحرافات العقدية بين الفرق الكالمية 7

رواية)  -دوُر الروايِة في عكِس الُمتغيّراِت االجتماعيّة في المجتمع العربيّ  8 
 -ُعبيد نموذًجاخطأٌ مقصوٌد( ِلـمحمد صابر 

 د. مراد كافي 
 . د. محمد شرين تشكار

 تركيا

قضاء المحكمة العليا في حضانة األم المقيمة في بلد أجنبي على ضوء  9
 التغيرات االجتماعية

 الجزائر رتيبة عياش

 تركيا الدكتور شاويش مراد أثر المتغيرات الصحية على األحكام الشرعية 10

تغيير الواقع النحوي واللغوي بين استخالف الماضي أثر اللسانيات على  11
 واستشراف المستقبل

 د. وقاص سعدي غركان
 د. عمر حسن رشيد

 العراق

 العراق أ. م. د. عامر صباح أحمد أثر القرآن الكريم في معالجة االمراض الوبائية المعاصرة 12

الشيخ، أ. خالد جمال د. يحيى  التغيرات النقدية وأثرها في األحكام الشرعية 13
 الحوت

 الكويت



 المهارات الحياتية وأثرها في بناء الفرد المسلم 14
 ً  مهارات التفكير انموذجا

 د. رشاد أحمد فاضل
 م. م. نهاد ساجد عبود

 العراق

 العراق د. حسين أحمد عبد العزيز نظرة شرعية في قانون العنف األسري في العراق 15

المعاصرة من منظور القرآن الكريم: بين الطموح المتغيرات الحياتية  16
 والواقعمجتمع المدينة نموذجا.

 اإلمارات : علي جمعه علي الرواحنهأ.د

 العراق د. حمودي بكر حمودي دور المحاكم االلكترونية في تحقيق العدالة اإلجرائية 17

 العراق زينب عالء الدين عبد هللام.د.  الحياة, متغيراتها, ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية 18

  شبيب م.د: يوسف عبد علي  دور القران الكريم في التغيير وأثره على الفرد والمجتمع 19
 أحمد حميد أوغلوو

 العراق

 العراق د. رعد محمد سلمان التطور الداللي لبعض ألفاظ التنزيل الشريف في اللهجة العامية 20

تمثيالت الهويَّة وتشكُّالتها في سرديّات ما بعد الكولونياليَّة: رواية فستق  21
 ً  عبيد لسميحة خريس إنموذجا

 العراق م.م أسامة أحمد جاسم

ظاهرة الربط بين النصوص الشرعية واألمراض المستجدة )فايروس  22
 كورونا نموذجاً(

 سوريا أحمد عقيل

 الديني في زمن جائحة كوروناالجامعات ودورها في التعليم  23
 ) كلية اإللهيات جامعة وان يوزنجوييإلنموذجاً(

 تركيا د: شريف مراد

 أثر العلماء في التعامل مع المتغيرات الحياتية 24
 )العالمة القاضي أحمد الراوي أنموذجا(

 العراق أ.د: علي عبد هللا أحمد

 وأثره في: 19الفايروس التاجي كوفد  25
 .  اللغة العربية/ دراسة تحليلية2مبادئ الشريعة اإلسالمية، .تطبيق 1

 م.د/ تماضر مرشد سليم
 م.د/ بشرى كاظم مثكال

 العراق

 

 

 باللغة التركيةالمقبولة األبحاث ثانياا: 
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1.  
 

GÜNÜMÜZDE DEĞİŞEN DİNDARLIK 

ANLAYIŞI ÜZERİNE 

Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN Fıratüniversitesi 

2.  

PRENSES KADRİYE HÜSEYİN’İN 

(1888-1955) 

MEHASİN-İ HAYAT (HAYATIN 

GÜZELLİKLERİ) ADLI ESERİNDE 

AHLAK, ERDEM VE TERBİYEYE 

DAİR GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER 

 

Prof. Dr. Nesrin KARACA Bursa UludağÜniversitesi 

3.  

"MÜŞKİLÜ’L-HADİS DİSİPLİNİ 

BAĞLAMINDA HADİSLERDE 

GÖRÜLEN 'EN ÜSTÜN (أفضل)' 

TABİRİNİN SEMANTİK TAHLİLİ" 

 

Prof. Dr.Adem YERİNDE 

Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 

4.  

HÂLİDÎLİĞİN MEDRESELERE 

KAZANDIRDIĞI DİNAMİZM VE 

BUNUN TOPLUMSAL ALANA 

YANSIMALARI 

 

Doç. Dr. Abdulcebbar 

KAVAK 

 

KarabükÜniversitesi 

5.  
MUSİBETLERDE MÜ’MİN TAVRI 

-Bakara 156. 

ÂyetHakkındaDeğerlendirmeler- 

 

Doç. Dr. Şaban KARASAKAL 
üniversitesiBolu 



6.  

KUR’ÂN’DA BAHSEDİLEN DOĞAL 

AFETLERİN (TUFAN) NEDENLERİ 

VE KONU İLE İLGİLİ 

MÜFESSİRLERİN GÖRÜŞLERİ 

 

Dr. Öğr. ÜyesiFerit DİNÇER 

Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 

7.  

Adudüddîn İcî ile Fahreddîn 

Çârpurdî'nin Müteşâbih Âyet 

Hakkındaki Yazışmaları / Tartışmaları 

ve Bunun İlm-i Cedel Açısından 

Değerlendirilmes 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan 

HALİLOĞLU 

Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 

8.  
EKONOMİK DEĞİŞİMLERİN 

ŞER'İ/FIKHÎ AHKÂMIN DEĞİŞMESİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Dr.Öğr. ÜyesiArif ATALAY 
Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 

9.  

İSLAM HUKUKUNDA MASLAHAT 

İLKESİNİN BEŞERÎ 

ARAŞTIRMALARIN GELİŞMESİNDE 

FETVANIN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ 

Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 

10.  

XVI. YÜZYIL’DA OSMANLI’DA 

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATTA 

GÖRÜLEN DEĞİŞİMLERİN GRAMER 

ESERLERİNE YANSIMASI 

(İMAM BİRGİVİ ÖRNEĞİ) 

Öğr. Gör. Dr. Recep KIRCI 
PamukkaleÜniversitesi 

 

11.  

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM 

VE DÖNÜŞÜM İMKANINI 

TARTIŞMANIN TEMELLERİNE 

DAİR: GAZALİ ÖRNEĞİ 

 

Dr. Şengül ÖZDEMİR 
Sinopüniversitesi 

12.  

MISIR’DA TOPLUMSAL DEĞİŞİME 

BİR CEVAP OLARAK SEYYİD 

KUTUB’UN NEHİY ÂYETLERİNİ 

TEFSİRİ 

Bilal IŞIK MilliEğitimBakanlığı 

13.  MUSİBETİN TEOLOJİSİ 

 

Dr. Bayram ÇINAR 
 

GaziMeslekiEğitimMerkezi, 

Ankara 

14.  

 

DİNİ ve İLMİ MÜESSESE OLARAK 

KIRAAT İLMİ’NİN İŞÂRÎ TEFSİR’E 

ETKİSİ, ZÂHİR ve BÂTIN ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Mehmet 

KELEŞ 

Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 

15.  
ÖRNEKLERLE NİDÂ’ VE İSTİFHÂM 

HEMZELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 
Arş. Gör. Muhammed İbrahim 

ERDEN 

Ağrı İbrahim 

ÇeçenÜniversitesi 
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