مواعيد المشاركة
كلية اآلداب في سطور
• هي احدى الكليات الثالث التي تأسست
بموجبها جامعة اهل البيت في العام الدراسي
 2004/2003مع كليتي القانون والشريعة .
• تــضــم ثـــاث اقــســام انــســانــيــة في
اللغة (العربية-الصحافة واالعالم-واللغة
االنكليزية)
• تخرج فيها حتى االن سبعة دورات في
اللغة العربية وخمس دورات في الصحافة
واالعالم واربع دورات في اللغة االنكليزية .
• عدد طلبتها للعام الدراسي الحالي على
( )570طالب وطالبة.
• اقيمت فيها مهرجانات ادبية ودورات
اعالمية وحلقات دراسية متنوعة .
• معظم اساتذتها من الكفاءات العلمية
المتميزة فــي الــعــراق ومــن ذوي الخبرة
والممارسة التدريسية الطويلة .

• تقبل ملخصات البحوث في موعد اقصاه
2015/3/15
• تقبل البحوث كاملة في موعد اقصاه
2015/4/15
• يقدم الباحث نسخة الكترونية من
بحثه مع نسخه ورقية ويرفق ملخصا بسيرته
العلمية مصحوبة بهاتفه الشخصي وبريده
االلكتروني على العنوان االتي :

MAJED TUMH@JMAIL.COM
07813730724:mobile

برعاية
االستاذ الدكتور
صادق عبد المطلب الموسوي المحترم
رئيس جامعة أهل البيت :
وتحت عنوان :
(العلم والثقافة سبيلنا لمواجهةاالرهاب
وتعزيزاالمن الوطني)
تعقد
كلية االداب/جامعةاهل البيت :
مؤتمرها العلمي السنوي التاسع
يوم االربعاء الموافق 2015/5/6م
الساعة التاسعة صباحا
على قاعة الجامعة في مقرها الواقع:
كربالءالمقدسة /الحر الصغير

اللجنة العلمية

محاور المؤتمر

أهداف المؤتمر
 -1التأكيد على االنــتــمــاء الوطني
وتعميق الــروح االيمانية الصافية في
استلهام مبادئ االسالم السامية لمجابهة
الفكر التكفيري
 -2السعي الى تحقيق اللحمة الوطنية
بين افراد الوطن الواحد .
 -3تفعيل دور المؤسسات العلمية في
درء التوجيهات الطائفية والعنصرية
المقيتة.
 -4ابراز جهود وتضحيات الحشد الشعبي
في الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدة
اراضيه
 -5تقوية وتفعيل الخطاب الثقافي
واالعــامــي الموجه في مهمة حماية
الوطن من مخاطر االرهاب .

معاني الشهادة في االدب العراقي
•
المعاصر
نماذج مختارة
الشعر السياسي وصور االستنهاض
•
الجماهيري في مواجهة االرهاب
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المناهج الدراسية وصور مواجهة
•
الفكر التكفيري الضال .
دور االعالم في مواجهة التحديات
•
االمنية التي يواجهها العراق ,وتعزيز
دور الحشد الشعبي
تأثير دور شبكات التواصل
•
االجتماعي في تكوين رأي عام وطني
موثر
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ا.م .د باقر جواد الزجاجي
ا .د ماجد حمزة طعمه
ا.م .د عباس صادق الوهاب
د .نصيف جاسم حمدان
د .هاشم جعفر قاسم الحيدري
د .محمد عبد فيحان
م .م حيدر محمد جواد

اللجنة التحضيرية

ا .د ماجد حمزة طعمه
د .نصيف جاسم حمدان
د .محمد عبد فيحان
د .جعفر علي عاشور
د .هاشم جعفر قاسم
م .م صالح عباس الطائي
أ .محمد فائق ال تاجر

