
 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي   معالي   السيدبرعاية  
 ودي المحترم الدكتور نعيم العب 

 ي قالعرا  اإلرهابة  رئيس جهاز مكافح   معالي  السيدو 
 المحترم   عديهاب الساعبد الو   كنالر   األولالفريق  

 ت ئيس جامعة تكري ر   السيد  واشراف
 المحترم   مود رؤوفاالستاذ الدكتور وعد مح

 ( مؤتمررئيس ال)  لوم السياسيةالسيد عميد كلية العو 
المحترم   لمساعد الدكتور محمد شطب عيداناالستاذ ا  

 شعار تحتو 
   ((اء العراقالبحث العلمي طريق لبن)) 

مع   وبالتعاون وم السياسية في جامعة تكريت تعقد كلية العل
مؤتمرها العلمي الرابع تحت  راقيالع االرهاب جهاز مكافحة

 عنوان 
 

 
 

 

 2023/نيسان /27-26ة للمد
 

 العراق: التحديات الراهنة وتطلعات المستقبل 



 

  :شروط المشاركة في المؤتمر     

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

 . اللجنة العلمية 
البحاحفي   -2 كون  مشتر لة  باحث    الكلية  لحمتت ك  ث  استضافة 

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

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

الملخص -4 يز بما    يقدم  عن  ال  فكرة  300)يد  متضمنا   كلمة   )
الموضوع   عن  فموجزة  والفر موضحا   االشكالية  ضية  يه 

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

 . هادة تقديرية مع ملخصات وقائع المؤتمر  يمنح المشارك ش -5
نشر -6 تكريت  المالبحوث    سيتم  بمجلة  خاص  اصدار  في  قبولة 

الس االشتراك    ياسيةللعلوم  رسوم  بالنشر  وتكون  يرغب  لمن 
 . ( دينار  25,000)

 مواعيد استالم البحوث 

 . 1/3/2023    خر موعد الستالم الملخصات  آ -1
 . 20/3/2023      االعالن عن قبول الملخصات   -2
 . 2023/ 13/4        البحوث    الستالماخر موعد   -3
 20/4/2023  المقبولة للمشاركة  لبحوثعالن اد اموع -4
 :اللكتروني التاليصات و البحوث على البريد اخترسل المل -5

      Email: cpos.conf@tu.edu.iq   
 للمزيد من المعلومات يمكن االتصال على األرقام التالية :  -6

Mobile: 07702761590     محمد عبدهللا  ناجي  ..دأ  
Mobile:07702931432           دحمي  رار نوري ك  م.م        

 

 

 

   لخص المؤتمر :  م 
التغيير       ومنذ  العراق  ال يواجه  النظام    ىوالتحّول 

العام  الديمق في  التحديات    2003راطي  من  جملة 
التحول   مسيرة  في  اثرت  التي  والخارجية  الداخلية 

وأ الحيالقت  الديمقراطي  على  وبروز  اللها  العامة،  ة 
االعدي  من  و د  السياسية  واألمنية  الشكاليات  اإلقتصادية 

ظل في  وغيرها،  شاملة    والبيئية  وطنية  رؤية  غياب 
ال من  العديد  ووجود  التي  لمعالجتها،  السلبية  ظواهر 

 تهدد واقع ومستقبل الدولة والمجتمع العراقي. 
 

 :محاور المؤتمر
 

 المحور السياسي 
 اشكالية تشكيل الحكومات المتعاقبة 

 االقليمية الدولية عالقات العراق
  اشكاليات الدستور

 ية وأثرها على االستقرار في العراق الصراعات االقليمية والدول
 دور المنظمات الدولية في العراق 

 مراجعة نقدية للعملية السياسية واالداء الحكومي 
 الحوكمة والحكم الرشيد 

 ة النظم االنتخابي
 تمكين المرأة 

 آليات محاربة الطرف 
 

 تصادي واالجتماعي المحور االق
 السياسة االقتصادية للحكومة العراقية

 عراق االقتصادية الخارجيةعالقات ال
 الفساد المؤسسي 

 الشباب بين االهمال واالستيعاب 
 المشاكل المجتمعية

. 

 المحور الفكري 
 ية وبناء الدولة السياس  النظرية

  حدة الوطنيةالهوية والو 
  الثقافة السياسية

 عسكري المحور االمني وال
 االمن الفكري 

 االمن الغذائي 
 االمن المجتمعي 

 االرهاب 
 يات االمنية والعسكرية للحكومةالسياس

 التدخالت العسكرية الخارجية في العراق
 المحور البيئي 

 ي مواجهة تحديات البيئية التشريعات الحكومية ف
 االستدامة لمواجهة التحديات البيئية السياسات الحكومية في 

 مي المحور االعال
 الرأي العام واالداء الحكومي 

 االنتخابية  وسائل االعالم وأثرها في العملية
 دور االعالم في مواجهة الفساد 

 :اهداف المؤتمر
التعريف بجامعة تكريت وبكلية العلوم السياسية واالنجازات   .1

 . ا في خدمة المجتمعالتي حققتها في الفترة الماضية ودوره
  والبطوالت  العراقي واالنجازاتهاب  ة االر ف بجهاز مكافحالتعري .2

 والدولي. االقليمي    ينققها على الصعيدالتي ح
توطيد العالقات العلمية واواصر التعاون بين الجامعات     .3

 .و مؤسسات الدولة االمنية واالداريةة  العراقي
  الجامعاتلنتاجات العلمية للباحثين في  ا  على  التعرف   .4

 والمؤسسات العراقية. 
التي تواجه العراق بعد عقدين من    تشخيص أهم التحديات  .5

وطنية شاملة تستوعب التغيير، ووضع الحلول وفق رؤية  
الوطنية وتوجيهها لتحقيق األهداف الوطنية العليا    اإلمكانات

 . للدولة
 


