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 لرابعالعلمي ااملؤمتر 

 تطور األدب املعاصر

 يف كربالء

03/5/7233  

 أهداف املؤمتر: 

 

ـ اإلحاطة بأهم النتاجات 1
 األدبية الحديثة في كربالء.

دبي لدى األ تعميق الحسـ 2
 الطلبة والشباب، بما ينمي

 قابلياتهم ومواهبهم.
ة بمنزل الجمهورـ تبصير 0

رواد الحركة األدبية في كربالء 
ودورهم في تعزيز المسيرة 

 الفكرية.
ـ تفعيل العالقة بين الجوانب 4

النظرية والجوانب التطبيقية في 
 األدب.

ـ المساهمة في إثراء 5
 الموروث األدبي في كربالء.

    

 حماور املؤمتر 

 
 المحور األول:

 حركة الترجمة في كربالء.
 

 المحور الثاني:

الرواية تجاهات الفنية في اال
 .العراقية

 
 ألمحور الثالث:

النشأة  الفن المسرحي في كربالء:
 .والتطور

 
 المحور الرابع:

االتجاهات الفنية للشعر العربي في 
 .كربالء

 
 المحور الخامس:

 .النشأة والتطور الصحافة األدبية:
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اللجنة التحضريية 
 

 رئيسا   الدكتور عدنان آل طعمةـ 1
 عضوا    دكتور باقر الزجاجيالـ 2
 عضوا    الدكتور محمد عبد فيحانـ 0

 عضوا   ـ الدكتور ليث صاحب شاكر4
 عضوا   ـ السيد صادق القزويني5

 
 

 :كيفية تقديم البحوث املشاركة 

ـ يقدم الباحث خالصة البحث على أن 1
في  A4ال تزيد عن ورقة واحدة حجم 

 م.1/5/2337موعد أقصاه 
بحث واسم الباحث مع ـ يكتب عنوان ال2

األلقاب العلمية ومحل العمل في صفحة 
 مستقلة.

ـ تكتب هوامش ومراجع البحث في 0

 نهايته ولمرة واحدة.
ـ يفضل أن ال تزيد عدد صفحات 4

البحث عن العشرين صفحة بالحجم 
 المذكور أعاله.

ـ تخضع األبحاث المقدمة إلى التقييم 5

 العلمي.
ـ سيتم نشر األبحاث المقبولة ضمن 6

 وقائع المؤتمر في إصدار خاص.

 ـ تتحمل جامعة أهل البيت7

نفقات اإلقامة والطعام للسادة المشاركين 
 في المؤتمر.

ـ تسلَّم البحوث في موعد أقصاه 8
إلى اللجنة التحضيرية أو  15/5/2337

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

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 1311محافظة كربالء. ص.ب:  ●

 طلب االشرتاك 

 اإلسم:
 اللقب العلمي:

 الشهادة:
 التخصص العام:

 التخصص الدقيق:
 العنوان الوظيفي:

 الكلية والجامعة أو الدائرة:
 عنوان البحث:

 
 )املراسالت(

العراق، كربالء، شارع فاطمة 

 الّزهراء

، ص.ب هل البيتجامعة أ

1311 
 004105  اتف:وه

(302)،004106 ،004141  ،
004142  

 (302) 004102فاكس: 

 البريد االلكتروني:
karbala@ahlulbaitonline.com 

الموقع على شبكة األنترنت: 
www.ahlulbaitonline.com 
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