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لتقييي ال الخبيييراا  لوحييي  فيييج مجيييا ا  مييي  ا

 .هاللنهوض بعمل وا ستشاراا العلمية

التعيييياون مييييا مراثييييل الب ييييو  العلمييييية  - 5

 المماثلة داخ  العراق وخارجه.

العلميييياء والمن ييييران والبيييياح ين د ييييو   – 6

لتقييييييي ال الب يييييييو  وال راسييييييياا الخا ييييييية 

 المعا ر . القضاااتج تعالج بالموضو اا ال

المسييييابمة ب راسيييية مييييا اعييييرض  ليييي   - 7

الجامعيييية ميييين مشييييرو اا ثقافييييية وف رايييية 

 وتربواة واجتما ية، وإب اء الرأي حولها.

 

 فر وع الوح  :
  الب و  وال راساا اإلسالمية :فرع ـ 1 

ومهمتييه القييياج بييتجراءاا الب ييو  وال راسيياا 

شجيا البياح ين وت العلمية والنظراة والمي انية،

 اإلسالمية دانيا   ل  إ  اد ب و   ن ال راساا 

والمسيلمين فيج  وحضار ، و ن قضااا اإلسيالج

العصييير ال ييي ات، والتنسييييس ميييا الم سسييياا 

وتوزايا  العيراق الب  يية الم يلية داخي  وخيار 

اإل يي اراا المختلنيية التييج تسييهل فييج إاضييا  

موقيييييف اإلسيييييالج مييييين القضيييييااا المعا ييييير  ، 

فج مختلف المناسيباا العلميية التيج والمشارثة 

تنظمهييا الجامعيية أو تشييار  فيهييا ، والمشييارثة 

 .فج المعارض العلمية داخ  وخار  الجامعة 

 

 :الت قيسفرع  -2

ومهمته جما المخطوطاا التج خلنها لنا سلننا 

الصالح فج مختليف العليوج والمعيارت وتسيهي  

مهمييييية الم قيييييس فيييييج ال صيييييو   لييييي  نسييييي  

 الت قيس.بع  المخطوط وطبعه 
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 إ  اد              

 د م م  نبهان إبرابيل الهيتج أ.                

 



 بسل هللا الرحمن الرحيل

ال م  هلل والصال  والسالج  لي  سيي نا م مي  

 به ومن وا ه.رسو  هللا و ل  آله و  

فق  تل اسيت  ا  وحي   ب  يية ت يون  وبع :   

  -الرميييادي  –تابعييية ل ليييية العليييوج اإلسيييالمية 

تعن  بال راساا الشر ية والعلوج ذاا الصلة 

مييييييين الناحيييييييية اإلجتما يييييييية واإلقتصييييييياداة 

 والعلمية.

 1090 يي ر األميير الجييامعج ذو الييرقل  وقيي  

بخصييييييييييييييو   2009/  2/  9بتييييييييييييييارا  

واختير ال ادر الذي اعم  بهيا مين است  اثها، 

 الساد  الت راسيين المنتسبين ال  ال لية:

 .ارئيس       م م  نبهان ابرابيل  د. – 1

 .امقرر  مجاب  م مود اسما ي   د. – 2

  ضوا .         معن نوري م م   د. – 3

  ضوا .      م م  فاض  ابرابيل  .د – 4

  ضوا .       فراس مجي   ب  هللا .د – 5

  ضوا .   م مود حسين  لج ج. ج. – 6

وفج بذه السطور ااجاز ل ي  ميا اتعليس بعمي   

الوح   من حيت أب افها ووسائ  ت قيس بيذه 

مييين أجييي   األبييي ات والمهييياج التيييج تقيييوج بهيييا

 الو و  إل  الغااة المنشود   ست  اثها.

بيئية  لمييية  والوحي   باإلضيافة إلي  ثونهيا   

 ت إل  توفير نشاط  لميج فيج ته ب تة ب  ية

، فتنهيا مجا  ال راسياا اإلسيالمية واإلنسيانية

أن  ا ختصيا ما ذلك سيتتيح النر ية ألبي  

الالييوا الغبييار  يين ال ييل الهائيي  ميين م نونيياا 

الوثيييائس والمخطوطييياا التيييج خلنهيييا سيييلننا 

 هللا تعال . الصالح رحمهل

 أب ات الوح  :
 ـ إجييراء الب ييو  وال راسيياا المتخصصيية 1

  .فج العلوج اإلسالمية

ـ إاضييييا  موقييييف اإلسييييالج ميييين القضييييااا  2

 .المعا ر الن راة وال قافية 

ـ ر   ث  ما انشر  ن اإلسالج والمسلمين  3

 إ الميية،من ثتب وب و  ومقيا ا وبيرامج 

ودراسيييييتها، وإ ييييي اد اليييييردود  ليهيييييا  نييييي  

 .ا قتضاء

ـ د ل حرثة الب يت العلميج وتطواربيا  لي  4

فييييج ثيييي  المجييييا ا المتعلقيييية أسييييم  لمييييية 

  بال راساا وال ضار  اإلسالمية.

ـ تشجيا البياح ين وال ارسيين  لي  مختليف 5

المسييييييتوااا العلمييييييية، وتهيئيييييية الوسييييييائ  

واإلم انياا الالزمية مين ال تيب والمخطوطيياا 

 والنشراا وما إل  ذلك.

التعراييف بال ضيييار  اإلسيييالمية المشيييرقة  -6

 البشراة. وإسهاماتها فج خ مة

 والوسطية لرسيالةإظهار معن  اإلنسانية  - 7

 والتنراط.الغلو اإلسالج السم ة بعي ا  ن 

تشجيا الباح ين  ل  ب ت قضااا العصير  - 8

، التربواة، وا جتما ييةفج مختلف المجا ا 

... وغيربيييا، وبييييان  والطبيييية، وا قتصييياداة،

 موقف اإلسالج منها. 

أجيييلاء ت قييييس المخطوطييياا، أو بعييي   - 9

وفييس خطيية م روسيية توضييا معالمهييا    منهييا

 .وح  من قب  إدار  ال

 

 وسائلها:
نشيييير الب ييييو  وال راسيييياا التييييج تعييييالج  -1

  اإلسالمية.ال راساا 

إ  ار ال تب وال ورااا العلمية الم  مية  -2

  . وح  المتخصصة والمتعلقة بأب ات ال

 إنشاء م تبة ووح   م تبية متخصصة. - 3

 


