
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة االعالمية:
 رئيدا             م.م رياض ناظم حسيج     
 عزها             م.م رائج ربيع فاضل       

 عزها               الديج كخار نهري حسيج  
 عزها             الديج دمحم مخاد عبجالحسيج 

 لجنة  الضيافة :

 رئيدا        أ.م.د رضهان عبج القادر دمحم   
 أ.م.د مختزى احسج خزخ            عزها  
 م.د ثائخ نجخس ىداع                 عزها  

 عزها    م.د كسال حدين ادىم              
 الديج ىاشم راشج عجخش            عزها  

 عزها     الديج مشحر نعسان ثابت           
 

 اللجنة المالية :

 م.م احسج مجيج جاسم                عزها  
 عزها     الديج عبجهللا حدين جسيل         

 االندة سخى حدين خزخ            عزها  

 رئيس المؤتمر
 أ.م.د مثنى ف ائق مرعي

 عميد كلية العلوم السياسية
 اللجنة التحضيرية :

 رئيدا                          أ.م.د وجيو حسيج زيجان  
 عزها                      أ.م.د حارث قحطان عبجهللا  

 عزها                 أ.م.د عبج الغشي دمحم عبج العديد
 عزها            م.د عباس فاضل عطهان              

 عزها          م.د داود سمسان عبج                    
 عزها                             م.م ىاشم زامل كايم  

 عزها           م.م نهاف عبج القادر جهاد             
 عزها               م.م يثخب خطاب مشجيل            

 اللجنة العلمية :
 رئيدا     ا.م.د ناجي دمحم عبجهللا                    

 عزها     ا.م.د حازم صباح أحسيج                    
 عزها         أ.م.د اسعج عبجالهىاب عبج الكخيم      

 عزها     أ.م.د قاسم عمهان سعيج                    
 عزها     أ.م.د مخوان عهني كامل                   

 عزها       أ.م.د حدام حسيج شياب                 
 عزها      أ.م.د اياد رشيج دمحم                     

 عزها      زياد خمف عبجهللا                     أ.م 
 م.د سيف نرخت تهفيق                      عزها  

 عزها       م.د   ضاري سخحان حسادي             
 ومقخرا   عزها  شطب عيجان                 أ.م.د دمحم 

 لجنة االستقبال:
 رئيدا                     شتيهي عبج مطخ     أ.م. 

 عزها          م. صباح دمحم صالح               
 عزها            م.م ندار عبجالكخيم حدن          
 عزها             م.م صالح ابخاىيم حسادي        
 عزها             م.م ظاىخ عبجهللا عمهان          

 عزها             الديج يعخب مداحم دمحم          
 عزها             جهللا      الديج حارث شهير عب

 عزها             الديجة خشداء طالب شامل      
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تكريت

 كلية العلوم السياسية

 
 تكخيتجامعة  – تقيم كمية العمهم الدياسية

 العمسي الثالث  ىامؤتسخ 
 بعشهان 
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رؤى  االوسط:الصراع والتعاون يف الشرق 
 متنافسة لنظام اقليمي جديد



 

 

 

  :شروط المشاركة في المؤتمر 
قهاعج البحث العمسي الخصين وتخزع يجب ان تتهفخ في البحث -1

 . كافة البحهث لمتقييم من قبل المجشة العمسية
عمى و  (CD) وقخص بشدختين A4 يخسل البحث مطبهع عمى ورق -2

او يخسل الكتخونيا  عمى صفحة  15تقل صفحات البحث عن  ال ان
 .البخيج االلكتخوني ادناه

ة مهجدة ( كمسة متزسشا  فكخ 300يديج عن ) بسا ال يقجم السمخز-3
 لمباحثمخترخة  بديخة عمسيةمخفقا   عن السهضهع وىيكميتو العمسية

 .المقب العمسي ومحل العسل والبخيج االلكتخوني ورقم الياتف تتزسن
 .يسشح السذارك شيادة تقجيخية مع ممخرات وقائع السؤتسخ -4
سيتم نذخ البحهث السقبهلة في اصجار خاص بسجمة تكخيت لمعمهم -5

( 25,000وتكهن رسهم االشتخاك لسن يخغب بالشذخ ) الدياسية
 . ديشار 

 مواعيد استالم البحوث

 .10/3/2019ُاخخ مهعج الستالم السمخرات -1
 .14/3/2019االعالن عن قبهل السمخرات  -2
 .10/4/2019اخخ مهعج إلستالم البحهث  -3
 تخسل السمخرات و البحهث عمى البخيج االلكتخوني التالي :-4

Email: cpos1@tu.edu.iq 

 لمسديج من السعمهمات يسكن االترال عمى األرقام التالية :-5
Mobile: 07702761590        أ.م.د ناجي دمحم عبجهللا 
Mobile:07702931432  الديج كخار نهري            

 

ضيافة ومبيت الباحثين من    علماً ان الكلية تتحمل
 خارج المحافظة  

 

 

  :-محاور المؤتمر
 : السحهر االول : العخاق والذخق االوسط

 .الذخق االوسط فيالبيئة الجاخمية واالقميسية لمعخاق  -
التجخالت االقميسية في العخاق واثارىا عمى البيئة  -

 .االقميسية
 . دور العخاق في استقخار الذخق االوسط -
 .دور العخاق في بشاء الدالم ومحاربة االرىاب -
 .الخؤية العخاقية لمذخق االوسط -

 :السحهر الثاني : الرخاع والتعاون في الذخق االوسط
 .الرخاع والتعاون االقميسي -
 . الرخاع والتعاون الجولي -
 . التشعيم االقميسي والسؤسدي -

 : السحهر الثالث : الجولة والسجتسع في الذخق االوسط
 . الجولة في الذخق االوسط -
 .الذخق االوسط السجتسع في -

 : السحهر الخابع : مدتقبل الرخاع والتعاون في الذخق االوسط
 . الخؤية العخاقية لمذخق االوسط -
 .الخؤية العخبية لمذخق االوسط -
 . الخؤية االيخانية لمذخق االوسط -
 .الخؤية التخكية لمذخق االوسط -
 الخؤية االسخائيمية لمذخق االوسط. -
 الخؤية الجولية لمذخق االوسط         -

  -ملخص المؤتمر : 
تعل مشطقة الذخق االوسط ىي االىم عالسيا لسجسهعة السدايا التي     

الجيهستخاتيجية، ورغم ىحه  ومشيا االقترادية السيسا تتسيد بيا 
زالت تعير حالة من عجم االستقخار بدبب  االىسية اال ان السشطقة ما

العجيج من العهامل مشيا ما ىه متعمق بهحجات ىحه السشطقة وما تجاخل 
تذيجه من حخاك داخمي ، واخخى ليا عالقة بالتشافذ والرخاع عمى 

والتي  ,الكبخى  الدعامة االقميسية ، فزال عن تجخالت القهى العالسية
أفزت بالشتيجة الى رؤى وتهجيات اقميسية ودولية متزاربة بذأن 

جيث عن ا ليكهن عمييا الذخق االوسط، فبات الحالرهرة السخغهب بي
بعج القزاء عمى االرىاب ونذخ  ,خخيطة ججيجة تخسم لمسشطقة

 الجيسقخاطية.
 : يطخح السؤتسخ مجسهعة من االسئمة -اشكالية المؤتمر:

ما ىه مهقع العخاق في الذخق االوسط، ودوره في القزايا الذخق  -
 ؟اوسطية

 .قميسية، والجولية بذأن الذخق االوسط؟ما ىي التهجيات والخؤى اال -
في الذخق  الالاستقخارما ىي العهامل السحفدة لالستقخار و  -

 .االوسط؟
ما ىه مدتقبل مشطقة الذخق االوسط في ظل الرخاع االقميسي  -

 .والجولي؟
ما ىه شكل الجولة والسجتسع في الذخق االوسط في ظل الرخاع  -

 الجولية؟والتعاون بين القهى االقميسية و 
  :-اهداف المؤتمر

التعخيف بجامعة تكخيت وبكمية العمهم الدياسية واالنجازات التي . 1
 . حققتيا في الفتخة الساضية ودورىا في خجمة السجتسع

 . تهطيج العالقات العمسية واواصخ التعاون بين الجامعات العخاقية. 2
 التعخف عمى الشتاجات العمسية لمباحثين في الجامعات. .3
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