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 محاور المؤتمر
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حية طبيعة القيم الرووشعر المدن العربية ) -1

)ع( ( اإلمام الحسينالستشهاد  واإلنسانية  

 لأهنظرة في مقدمات المديح والرثاء في  -2

 البيت)ع( . 

ومجموعة نثر ) خطب اإلمام الحسين)ع(  -3

 القيم اإلنسانية والروحية ( 

 

   -ة :محاور الصحاف -ب

 دور السيدة زينب )ع( في إعالم الثورة -1
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 صفحة .

يقدم البحث مطبوعفا بنسفيتين علفر ور   -3

A4   . 

يتضمن البحث جميع شروط البحث العلمي -4
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 مؤتمر آخر .

يعفففد قبفففول البحفففث لاللقفففاء ففففي المفففؤتمر  -7

 مستوفيا لشروط النشر العلمي . 
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   -.    CDليزري 
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سيتم نشر البحوث المقبولة في المؤتمر  -13
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يكفففون موعفففد انعقفففاد المفففؤتمر ففففي يفففوم  -1

م السففففففاعة العاشففففففرة  3/5/2313االثنففففففين 

 صباحا في جامعة آهل البيت )ع( 

يكففففون أخففففر موعففففد لتسففففليم مليصففففات  -2 

 . 15/3/2313البحوث في 

لبحففففث مطبوعففففة رسففففل نسففففيتان مففففن ات -3

 بالحاسفففوب ومرفقفففة معهفففا قفففر  مفففدم  

CD م 15/4/2313ففففي موعفففد أقصفففا  يفففوم

تقبففل البحففوث المرسففلة بعففد هفف ا  الوسففو  

 التاريخ . 

نرسل مع ملي  البحث المعلومفات التفي  -4

   -تي  الباحث والتي تشمل :

 –مكففففان عملفففف   –) اسففففم الباحففففث الكامففففل 

 –اللقففففب العلمففففي  –الشففففهادة والتيصفففف  

 رقم الهاتف ( –د االلكتروني البري

باإلمكففان مياطبففة الهيلففة المشففرفة علففر  -5

 المؤتمر في الكلية علر البريد االلكتروني 

   -التالي :

 

Karbala@ahlulbaitouline.Com . 

 

 

 
 

 

 نب ة عن كلية اآلداب
 

-2333دراسي تأسست كلية اآلداب في العام ال

م ، مففدة الدراسففة فيهففا أربففع سففنوات ، 2334

تعمفل ففي اآلداب ، و ستمنح شهادة البكالوريو

اسفففففتلهام اإلرث الثقفففففافي علفففففر هففففف   الكليفففففة 

والحضفففاري ففففي المجفففاالت اللغويفففة واألدبيفففة 

والتاريييفففة وهيرهفففا مفففن العلفففوم  ات الصفففلة 

 باختصاصات الكلية . 

  -وتضم ثالثة أقسام هي :

العربية وقسفم اللغفة االنكليزيفة وقسفم  قسم اللغة

 الصحافة .

  -وتسعر الكلية إلر تحقي  األهدا  اآلتية :

الحفففاع علففر المففوروث الحضففاري العربففي  -1

مفففففن آداب اللغفففففة العربيفففففة وعلفففففوم النحفففففو 
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والفلسففففة والتفففاريخ ، مفففن خفففالل الصفففر  و

استحداث طر  جديدة في التدريس ، مواكبة 

امعففففات للتطففففور العلمففففي الحاصففففل فففففي الج

 العربية والعالمية .

تأهيل كفادر علمفي متطفور ومتيصف  ففي  -2

 تدريس العلوم اإلنسانية .

العمففففل علففففر رفففففد الحركففففة اإلعالميففففة  -3

بيبففرات وعناصفففر كفففوءة عفففن طريفف  إعفففداد 

كففادر إعالمففي متيصفف  فففي مجففال الصففحافة 

يمتففاز بالحياديففة وبعففد النظففر وصففد  التعبيففر 

فففي  ةوالحضففور الفاعففل والمشففاركة السياسففي

 خصم الواقع العراقي الجديد .

 


