كلية اآلداب في سطور
سست بموجبها
 هي احدى الكليات الست التي أ ُ ّ
جامعة اهل البيت (ع) في العام الدراسي -3002
 3002مع كليات القانون والشريعة والصيدلة ،وطب
األسنان والتحليالت المرضية.



تضم ثالثة اقسام انسانية في
اللغة العربية – اللغة االنكليزية – الصحافة.

 تخرج فيها حتى االن عشر دورات في اللغة العربية
وعشر دورات في الصحافة وثماني دورات في اللغة
االنكليزية.
 يزيد عدد طلبتها للعام الدراسي الحالي على ()000
طالب وطالبة.
 أ ُقيمت فيها مهرجانات ادبية ودورات اعالمية
ومعارض فنية وندوات علمية وفكرية عامة وحلقات
دراسية.
 معظم اساتذتها من الكفاءات العلمية المتميزة في
العراق ومن اصحاب الخبرة والممارسة التدريسية
الطويلة.

كلية اآلداب
برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
احملرتم
وبأشراف االستاذ الدكتور باقر جواد حممد
الزجاجي
عميد كلية اآلداب
وحتت عنوان:

(االرتقاء باملسرية العلمية رافد من روافد
النصر)

تعقد كلية اآلداب  /جامعة اهل البيت (عليهم السالم) مؤمترها
العلمي السنوي الثاني عشر
يوم السبت املوافق 3028/ 0 / 0
الساعة التاسعة صباحا
على قاعة اجلامعة يف مقرها الواقع

يف كربالء املقدسة  /احلر الصغري.

اهداف المؤتمر
 .2تعزيز التآلف المجتمعي وانعكاسه على الوحدة الوطنية.
.3
.2
.2
.0

تعميق اإلحساس بقيم الحق والعدالة والمساواة وتكافؤ
الفرص.
تفعيل الخطاب الثقافي واالعالمي الموجه أدبيًا وإنسانيًا
في أدبياتنا المتنوعة
إذكاء روح الحماس والنخوة للدفاع عن المقدسات
عمو ًما.
تعزيز البحث العلمي الموجه ،لخدمة المسيرة العلمية
والتربوية للطلبة

 محاور المؤتمر 
 .2سبل التواصل العلمي وتعزيزها واستلهام قيم الشهادة
والفداء في عموم المسيرة العلمية.
 .3دور الشعر والخطاب الحماسي في رفع روح المقاتل
في سوح العلم والجهاد.
 .2دور المناهج الدراسية في مواجهة الفكر التكفيري
الظالمي الضال.
 .2دور بحوث الترقية العلمية في النهوض بالمستوى
العلمي للطلبة.

هاتف

07720720220
بريد الكتروني
Hash09933@gmail.com.
 .0أثر اللغة العربية في تعزيز الهوية واالنتماء الوطني.
 .6اتجاهات معاصرة في اللغة واألدب.
 .7تنوع الوسائل اإلعالمية وأثرها في تعزيز االعالم
الوطني.

  
شروط المشاركة
 تقبلللل ملخصلللات البحلللوث فلللي موعلللد
أقصاه .3028 / 2 / 20
 تقبل البحوث كامللة فلي موعلد اقصلاه
.3028/ 2 / 20
 يقدم الباحث نسخة الكترونية من
بحثه مع نسخة ورقية ويرفق ملخصا

بسيرته العلمية مصحوبة بهاتفه
الشخصي وبريده االلكتروني

على العنوان اآلتي:

اللجنة التحضيرية للكلية
 .2أ.د .باقر جواد محمد الزجاجي

سا
رئي ً

 .3أ.م.د .صالح عباس الطائي

عضوا
ً

 .2د .هاشم جعفر قاسم الحيدري

عضوا
ً

 .2د .عبد الكريم شريف

عضوا
ً

 .0د .غالب كاظم جياد الدعمي

عضوا
ً

اللجنة العلمية للكلية
 .2أ.د .عادل خليل مهدي

سا
رئي ً

 .3أ.م.د .عبد الجواد البيضاني

عضوا
ً

 .2د .محمد عبد فيحان

عضوا
ً

 .2د .وضاح حسن محي

عضوا
ً

 .0د .اسراء شاكر حسن

عضوا
ً

 .6د .جعفر علي عاشور

عضوا
ً

لجنة التشريفات 
 .2م.م .سامر عبد الحسن جاسم

سا
رئي ً

 .3م.م .زهراء حسين جبار الحداد

عضوا
ً

 .2م.م .وفاء عباس صحن

   

عضوا
ً

