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 شعار تحت

  ((العنف ونكافح األمن نبني بالعلم)) 
 تكريت جامعة-السياسية العلوم كلية تقيم

 العراقية األمل جمعية مع بالتعاون
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 بعنوان 

  
 

 

 

 

 2019/كانون االول/12-11للمدة 
 

الخطاب السياسي العراقي واثره 
 في قضايا االمن والعنف

 رئيس المؤتمر
مثنى فائق مرعي .أ.م.د  

 عميد كلية العلوم السياسية
 

 اللجنة العلمية :
 رئيسا      ناجي محمد عبداهلل .ا.م.د
 عضوا    اسعد عبد الوهاب عبد الكريم .أ.م.د

 عضوا     أ.م.د. قاسم علوان سعيد
 عضوا     حازم صباح أحميد .أ.م.د
 عضوا     ث قحطان عبداهللحار  .أ.م.د

 عضوا     أ.م.د. اياد رشيد محمد 
 عضوا     محمد شطب عيدان .أ.م.د
 عضوا    شهاب    حسام حميد  .أ.م.د
 عضوا     مروان عوني كامل .أ.م.د
 عضوا    . ضاري سرحان حماديأ.م.د
 عضوا  ومقررا             سيف نصرت توفيق .أ.م.د

 

 اللجنة التحضيرية :
 رئيسا       هام محمودم. ناظر اد

 عضوا     السيد جمال الجواهري) جمعية االمل العراقية(
 نجالء عبد الحسين ) جمعية االمل العراقية( عضوا   .أ.م.د

 عضوا       عباس فاضل محمد .م.د
 عضوا       ناصر زين العابدين احمد م.

 عضوا       منى خزعل خليفة .م.م
 ا  عضو      نواف عبد القادر جواد . م.م
 عضوا       سمية ادهام كاظم .م.م
 
 
 

 
 اللجنة االعالمية:

 رئيسا     رياض ناظم حميد .م.م
 عضوا    السيد كرار نوري حميد

 عضوا    السيد برزان جالل حيمد
 

 لجنة  الضيافة :
 رئيسا    داود سلمان عبد  .م.د

 عضوا    عجرشالسيد هاشم راشد 
 عضوا    السيد يعرب مزاحم محمد

 عضوا    السيد محمد مراد عبد الحميد
 عضوا    السيد حمادي حسن عطية 
 عضوا    السيد حسام حرجان عجاج

 عضوا    جيادالسيد محمد جمعة 
 

 لجنة االستقبال:
 رئيسا    وجيه حميد زيداند أ.م.

 عضوا    أ.م زياد خلف عبداهلل
 عضوا    السيد ساجر حسين محمد

 عضوا    محمودالسيد محمد شاكر 
 

 اللجنة المالية :
 عضوا    نزار عبد الكريم حسن .م.م

 عضوا    السيد عبداهلل حسين جميل 
 عضوا     طه السيد عبداهلل اسماعيل

 
 



 

  :شروط المشاركة في المؤتمر     

يجب ان تتوفر في البحث قواعد البحث العلمي الرصين  -1
من قبل  والتقييم االلكتروني لالستالل وتخضع كافة البحوث

 .اللجنة العلمية
المقدم منفرد وليس مشترك وال تقبل البحوث  ثان يكون البح -2

 المشتركة .
 (CD) وقرص بنسختين A4 يرسل البحث مطبوع على ورق -3

او يرسل صفحة  15تقل صفحات البحث عن  ال على انو 
 الكترونيا  على البريد االلكتروني ادناه.

( كلمة متضمنا  فكرة 300)بما ال يزيد عن  يقدم الملخص -4
موضحا  فيه االشكالية والفرضية موجزة عن الموضوع 

 تتضمن مختصرة للباحث بسيرة علميةمرفقا   العلميةوالهيكلية 
 .اللقب العلمي ومحل العمل والبريد االلكتروني ورقم الهاتف

 .يمنح المشارك شهادة تقديرية مع ملخصات وقائع المؤتمر  -5
قبولة في اصدار خاص بمجلة تكريت سيتم نشر البحوث الم -6

وتكون رسوم االشتراك لمن يرغب بالنشر  للعلوم السياسية
 . ( دينار 25,000)

 مواعيد استالم البحوث

 .1/10/2019   خر موعد الستالم الملخصات آ -1
 .5/10/2019    االعالن عن قبول الملخصات  -2
 .10/11/2019      البحوث  الستالماخر موعد  -3
 25/11/2019 المقبولة للمشاركة  لبحوثموعد اعالن ا -4
 :ترسل الملخصات و البحوث على البريد االلكتروني التالي -5

      Email: con.cpos4@gmail.com   
 للمزيد من المعلومات يمكن االتصال على األرقام التالية : -6

Mobile: 07702761590    محمد عبداهلل ناجي .أ.م.د  
Mobile:07702931432         حميدالسيد كرار نوري          

 

 علما  ان الكلية تتحمل ضيافة ومبيت الباحثين
من خارج المحافظة    

 

 

  لخص المؤتمر : م
 من مهما   عنصرا   العراقي السياسي الخطاب يمثل   

 الواجهة يمثل كونه ، السياسي االستقرار عناصر
 والشخصيات واألحزاب للتيارات سياسيةال االعالمية

 في أساسيا   عامال   يجعله ما وهو ، الساحة على الفاعلة
 العامة القضايا مختلف حول المجتمعية القناعات تشّكل
 نقيضان يعدان اللذان ، واألمن العنف رأسها وعلى

 ، العراق في األجيال ومستقبل واقع تشكيل في حاسمان
 حكمت ، سابقة وتراكمات تاريخي إرث من يحمله وما

 انعكس السياسي الخطاب من معينة أنماطا   سلوكياتها
 .  واألمن العنف ثنائية على ومباشر جلي بشكل

  
 
 

 اشكالية المؤتمر:
 قابل غير ذاتي عامل يشَكله الذي التأثير تحديد إن

 السياسية البنية في السياسي كالخطاب للقياس
 هذا أبعاد على وقوفلل كبيرا   جهدا   يستلزم العراقية،

 وضوح عدم ظل في السيما ، مالمحه وتحديد التأثير
 هذا أولويات حول السياسية القوى من للعديد الرؤية

 بآخر أو بشكل ينعكس الذي األمر ، الخطاب من النوع
 السياسي السلوك وتفاعالت االجتماعي الواقع على

 وغير مباشرة بصورة يؤثر ما وهو ، فيه واالجتماعي
 . كالعراق بلد في واألمن العنف قضايا في شرةمبا

. 

 :محاور المؤتمر
 
المحور االول : مالمح الخطاب السياسي  -

 العراقي
ي المحور الثاني : الخطاب السياسي العراق -

 العنف. وقضايا
العراقي المحور الثالث : الخطاب السياسي  -

 وقضايا االمن.
 العراقي المحور الرابع : الخطاب السياسي -

 .والبعد الخارجي
 

 
 :اهداف المؤتمر

التعريف بجامعة تكريت وبكلية العلوم السياسية . 1
واالنجازات التي حققتها في الفترة الماضية ودورها في 

 . خدمة المجتمع
توطيد العالقات العلمية واواصر التعاون بين الجامعات . 2

 . العراقية
 التعرف على النتاجات العلمية للباحثين في الجامعات. .3
. ابراز دور الخطاب السياسي داخل العراق وتأثيره على 4

 مدى االستقرار فيه .
.تقديم الحلول التي من شأنها ان تخفف من لغة الخطاب 5

 دد كجهة خلق بيئة داخلية مستقرة .السياسي المتش
.تقديم المقترحات لصانع القرار السياسي العراقي والتي 6

 .من شأنها ان تساهم في االستقرار االمني الداخلي

mailto:con.cpos4@gmail.com

