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 املؤمتر العلمي الثالث

 :السياحة يف كربالء املقدسة

 الواقع واآلفاق

42/2/6422ـ42  

 أهداف املؤمتر: 

سياحة الدينية في كربالء ـ مناقشة واقع ال1

على ضوء التحوالت المقدسة وآفاق تطورها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في 

 العراق.
سة واقع الخدمة السياحية وكيفية ـ درا4

ومعطيات السياحة  يتناسبالنهوض بها بما 
 في العالم المتقدم.

مما يجعل منها اداة مهمة في التنمية 
 االقتصادية واالجتماعية

ـ تسليط األضواء على المواقع السياحية 3

والدينية في مدينة كربالء، وبيان  رثريةاألو
 ك المواقع.األبعاد التأريخية والحضارية لتل

 نهوضاقتراح صيغ وأساليب عمل لل ـ2

سات القطاع العام والخاص لتنشيط مؤسب
 الحركة السياحية.

ة آفاق االسترثمار السياحي في سـ درا2

مدينة كربالء لبيان الفرص االسترثمارية 
لالسترثمار في المالئمة بما يشجع المسترثمرين 

 .هذِه المدينة المقدسة

 

 ملشاركةكيفية تقديم البحوث ا: 

ـ يقدم الباحث خالصة البحث على أن ال 1
في موعد  A4تزيد عن ورقة واحدة حجم 

 م.12/3/4226أقصاه 
ـ يكتب عنوان البحث واسم الباحث مع 4

األلقاب العلمية ومحل العمل في صفحة 
 مستقلة.

ـ تكتب هوامش ومراجع البحث في 3

 نهايته ولمرة واحدة.
لبحث ـ يفضل أن ال تزيد عدد صفحات ا2

 عن العشرين صفحة بالحجم المذكور أعاله.
ـ تخضع األبحاث المقدمة إلى التقييم 2

 العلمي.
ـ سيتم نشر األبحاث المقبولة ضمن وقائع 6

 المؤتمر في إصدار خاص.

نفقات  ـ تتحمل جامعة أهل البيت7

اإلقامة والطعام للسادة المشاركين في 
 المؤتمر.

ـ تسلَّم البحوث في موعد أقصاه 8
إلى اللجنة التحضيرية أو  42/2/4226

 تُرسل على العنوان اآلتي:
صندوق بريد جامعة أهل البيت في  ●

 التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة
 1211محافظة كربالء. ص.ب:  ●

 للجنة االستشاريةا

 د. عبد عون الغانمي أ. ـ1
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 ـ أ.د. حاكم محسن محمد4
 ـ أ.م.د. خليل ابراهيم مشهداني3
 ـ أ.م.د. عبودي جودي الحلي2
 ـ أ.م.د. محسن عبد الله الراجحيـ 2
 محمد عبد الحسين الخطيبـ أ.م.د. 6
 ـ أ.م.د.هاشم الشمري7
 ـ أ.م.د. عبد الحسين حسن حبيب8
 ـ أ.م.د. عالء طالب فرحان1

 ـ أ.م.د. كاظم البطاط12
 حماور املؤمتر

 األول: ورالمح

ا في المواقع السياحية، جغرافيتها وتأريخه
 :مدينة كربالء

 أ. المواقع المرتبطة بواقعة الطف
 ب. المواقع األرثرية 

ج. األماكن السياحية األخرى غير 
 التاريخية

 
 المحور الثاني:

اآلرثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
 :في مدينة كربالء حيللنشاط السيا

أ. االسترثمار السياحي في كربالء مجاالته 
 وآفاقه.

لسياحة في التكامل الرثقافي ا رثرب. أ
 واالجتماعي في المجتمع االسالمي.

ج. أرثر السياحة في التطور السياسي 
 في في كربالء.عرالمو

 ألمحور الثالث:

أرثر المعلوماتية في تطور السياحة الدينية 
 في كربالء.

 المحور الرابع:

 وسبل الصناعات السياحية في كربالءواقع 
 .تطويرها

 اللجنة التحضريية

 ئيسا  ر ـ أ.د. عباس حسين جواد1
 عضوا   ـ أ.م.د. عباس مرزوك العبيدي4
 عضوا   ـ أ.م.د. حكمت عبيد الخفاجي3
 علي جلوخان ـ السيد صالح محمد2

 عضوا   
 عضوا   ـ السيد محمد الطويل2
 عضوا   ـ السيد صادق القزويني6

 
 طلب االشرتاك

 اإلسم:
 اللقب العلمي:

 الشهادة:
 التخصص العام:

 خصص الدقيق:الت
 عنوان الوظيفي:ال

 :أو الدائرة الكلية والجامعة
 عنوان البحث:

 

 )املراسالت(

العراق، كربالء، شارع فاطمة 
 الّزهراء

 1211، ص.ب جامعة أهل البيت

، 332136،(234) 332132  اتف:وه
332121  ،332124  

 (234) 332134فاكس: 

 البريد االلكتروني:
karbala@ahlulbaitonline.com 

الموقع على شبكة األنترنت: 
www.ahlulbaitonline.com 
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