
جامعة أهل البيت :في سطور

العام  في  تأسست  البيت  اهل  جامعة   •
النظام  سقوط  بعد   2004-2003 الدراسي 

المقبور .
بها  االع��ت��راف  تم  اهلية  جامعة  اول   •
العالي والبحث  التعليم  رسميا من قبل وزارة 

العلمي .
الجامعات  رابطة  عضوية  على  حصلت   •

العربية لمكانتها العلمية المرموقة .
الدراسات  في  طلبتها  من  عدد  قبل   •

العليا في الجامعات الرسمية .

شروط المشاركة

تقبل ملخصات البحوث في موعد اقصاه   •
. 2014/4/1

اقصاه  موعد  في  كاملة  البحوث  تقبل   •
. 2014/4/15

من  الكترونية  نسخة  الباحث  يقدم   •
بحثه مع نسخة ورقية ويرفق ملخصا بسيرته 
وبريده  الشخصي  بهاتفه  مصحوبة  العلمية 

االلكتروني .

كلية اآلداب في سطور

• هي احدى الكليات الثالث التي تأسست 
العام  في  البيت  اهل  جامعة  بموجبها 
القانون  كليتي  مع   2003-2004 الدراسي 

والشريعة .
)اللغة  • تضم ثالثة اقسام انسانية في 
واللغة   – واالعالم  الصحافة   – العربية 

االنكليزية( .
في  دورات  ست  االن  حتى  فيها  تخرج   •
الصحافة  في  دورات  وخمس  العربية  اللغة 
واالعالم واربع دورات في اللغة االنكليزية .

• يزيد عدد طلبتها للعام الدراسي الحالي 
على )600( طالب وطالبة .

ودورات  ادبية  مهرجانات  فيها  اقيمت   •
اعالمية وحلقات دراسية لغوية .

• معظم اساتذتها من الكفاءات العلمية 
الخبرة  اصحاب  ومن  العراق  في  المتميزة 

والممارسة التدريسية الطويلة .

برعاية 
االستاذ الدكتور 

صادق عبد المطلب الموسوي المحترم
رئيس جامعة أهل البيت :

وتحت عنوان : 
 )واقعة الطف الخالدة عبرة وعبرة ومعين 

ثر لالدباء(
يعقد قسم اللغة العربية / كلية اآلداب /

 جامعة أهل البيت :
 مؤتمره العلمي السنوي الثامن
يوم األحد المصادف 21/ 4 /2014

الساعة التاسعة صباحا 
وعلى قاعة الجامعة في مقرها الواقع
 )كربالء المقدسة / الحر الصغير( 



اللجنة العلمية

1-ا.م.د. باقر جواد محمد الزجاجي  رئيسا 
2- د. هاشم جعفر قاسم الحيدري   عضوا
3- د.جعفر علي عاشور    عضوا
عضوا  4- د.محمد حسن عباس االسدي 

5- د. عبد الحسين عباس الحلي  عضوا 

اللجنة التحضيرية

1- د. هاشم جعفر الحيدري
2- د. محمد عبد فيحان
3- د. جعفر علي عاشور
4- د.علي حبيب غضبان

5- زينب عبد االمير متعب
 

محاور المؤتمر 

 .. الشعراء  جسدها  كما  الطف  واقعة    •
قديما  متعددة  لمراحل  مختارة  نماذج 

وحديثا .
في  الثوري  البطل  انموذج  الحسين    •

الدراما .. دراسة في المسرح الحسيني.
•  ادب الطف رؤية فكرية وثقافية جديدة 

في المنهج الحسيني المتجدد .
 .. الحسين  في  الخالدات  القصائد    •

دراسة نقدية تحليلية .
•  استلهام واقعة الطف في االدب العربي 
والعالمي.. نماذج مختارة )الشعر-القصة 

والرواية - المسرحية( 
االدب  في  وصورها  الشهادة  معاني    •

العراقي )نماذج مختارة(
•  الثقافة الحسينية طريقنا الى المعرفة 
والتكامل  االنساني  والوعي  االيمانية 

الروحي والفكر المبدع .

  أهداف المؤتمر

الحسينية  النهضة  مبادئ  ترسيخ   •
طلبة  نفوس  في  الحسينية  والثقافة 

الجامعات .
والعدل  والحرية  الحق  قيم  استلهام   •
والشعراء  االدب��اء  ونصوص  كتابات  في 

والباحثين .
برؤى  الطف  ملحمة  وقائع  تجسيد   •
والشعائر  والثقافة  الفكر  في  متجددة 

والطقوس الدينية .
)ع( الحسين  االم��ام  مدرسة  اتخاذ   •

لمحاربة  وتربويا  وثوريا  فكريا  منهجا 
الباطل والظلم والفساد في حقول االدب 

المتعددة .
الشهادة  مكانة  وتعزيز  تأصيل   •
وتعظيم  اهلل  سبيل  ف��ي  وقدسيتها 
والثقافية  االدبية  النتاجات  في  الشهداء 

والفكرية االبداعية .
• نشر اهداف الثورة الحسينية واشعاعاتها 
جميع  في  عالميا  ومعانيها  ومضامينها 
االجناس االدبية )القصة والرواية والشعر 

والمسرح والنقد وغيرها( .
والباحثين  ال��ن��ق��اد  وح��ث  تشجيع   •
تحليلية  دراس��ة  الطف  ادب  دراس��ة  على 

مستفيضة وتقويمه فكريا وعاطفيا .


