
قسم الصحافة في سطور

هو أحد األقسام التابعة لكلية اآلداب.  •
تأسس في العام الدراسي 2003 - 2004.

دورات  ست  حتىاآلن  القسم  في  تخرج   •
في اختصاص الصحافة واالعالم.

على  المتميزين  طلبته  عدد من  حصل   •
جامعة   / االعالم  كلية  الماجستير من  شهادة 

بغداد.
هناك عدد من طلبته األوائل قبلوا في   •
جامعة    / االعالم  كلية  في  العليا  الدراسات 

بغداد وجامعات أخرى خارج العراق.
القسم  ف��ي  تخرجوا  ال��ذي��ن  معظم   •
الصحفية  المؤسسات  في  حليًا  يعملون 

واالعالمية في البلد.
توجد في القسم دراسة مسائية.  •

عدد طلبة القسم حاليًا يزيد على )230(   •
طالبًا وطالبة.

من أنشطة قسم الصحافة
• مؤتمر قسم الصحافة 2008-2007

• مؤتمر قسم الصحافة 2009-2008

• مؤتمر قسم الصحافة 2011-2010

برعاية 
االستاذ الدكتور 

صادق عبد المطلب الموسوي المحترم
رئيس جامعة أهل البيت :

وتحت عنوان : 
بالحقيقة  ي��زدان  حر  اع��الم  اجل  )من   

ويعري العنف واالرهاب(
يعقد قسم الصحافة واالعالم 

  كلية اآلداب /  جامعة أهل البيت :
 مؤتمره العلمي السنوي الثامن

يوم االثنين المصادف 21/ 4 /2014
الساعة التاسعة صباحا 

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



اللجنة العلمية

1-ا.م.د. قيس عبد الحسين الياسري    رئيسا 
2- أ.د. صادق ياسين الحلو                عضوا
3- د.كامل حسون القيم                عضوا
4- د.محمد عبد فيحان      عضوا
5- د. حاتم علو جواد الطائي                 عضوا 
6- د. صالح عباس الطائي      عضوا

اللجنة التحضيرية

رئيسًا  1-د. محمد عبد فيحان  
عضوا 2-د. صالح عباس الطائي  
عضوا 3-د. علي شمخي جبر   
عضوا 4-د.باسم الخريسان   
عضوا 5-م.م. جليلة عبد اهلل خلف  
عضوا 6-م.م. احمد باقر علوان الشريفي 

اللجنة التحضيرية لمعرض الصور

 االستاذ محمد ال تاجر                    مشرفا
مع طلبة المرحلة االولى قسم الصحافة 

االشراف على المؤتمر

الدكتور باقر جواد محمد الزجاجي 
  عميد كلية االداب

محاور المؤتمر 

• اخبار االرهاب في وسائل االعالم :
   - الدكتور قيس عبد الحسين الياسري .

الوهابي  النجدي  الغزو  من  مالمح   •
لمدينة كربالء عام 1801م : 

  - االستاذ الدكتور صادق ياسين الحلو .
• االعالم الحر وتحديات المرحلة الراهنة: 

  - الدكتور محمد عبد فيحان .
• قناة الجزيرة وتصدير العنف الرمزي :

  - الدكتور كامل القيم.
• الخطاب االعالمي في مواجهة االعمال 

االرهابية – جريدة الصباح انموذجا : 
 - الدكتور حاتم علو جواد الطائي .

• المعالجة االخبارية لقضايا االرهاب في 
دراسة   – واالسالمي  العربي  العالمين 
تحليلية مقارنة بين قناتي العالم اليوم 

والحرة االمريكية : 
  - م.م. جليلة عبد اهلل خلف .

• االعالم المتطرف والترويج لالرهاب :
  - الدكتور علي شمخي جبر .

• االرهاب والخطاب االعالمي : 
 - الدكتور عمران الكركوشي .

  أهداف المؤتمر

العنف  واق��ع  على  ال��ض��وء  تسليط   •
والتحريض االعالمي في وسائل االعالم.

العنفية  االس��ال��ي��ب  ع��ن  ال��ك��ش��ف   •
المجاميع  بها  تقوم  التي  والتحريضية 

المسلحة االرهابية.
•  نشر ثقافة نبذ االرهاب والعنف في ثنايا 
ثقافة  على  والتأكيد  العراقي  المجتمع 

التعايش والسلم الوطني المجتمعي.
واالقليمي  الدولي  الدعم  عن  الكشف   •

للمجاميع المسلحة.
اخالقية  منظومة  اي��ج��اد  محاولة   •
االعالم  وسائل  انتهاكات  تمنع  وقانونية 
للسلم االجتماعي من خالل الترويج للعنف 


