
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

بالتعاون مع  نقابة المعلمين العراقيين  تقيم

بيت و واألبحاثمركز ابن حيان للدراسات 

وكلية العلوم دهوك / جيهانوجامعة الحكمة 

 الدولي المؤتمر جامعة تكريت/ السياسية

   :العلمي المحكم الثاني بعنوان

نشء دور المؤسسة التربوية في حماية ال"

 "واإلرهابمن مخاطر التطرف 

 وتحت شعار

أبناؤنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم واجب " 

 "شرعي وقانوني ووطني وأخالقي

 بيت الحكمةيعقد المؤتمر في رحاب 

 م2222/ 9/ 51

 :ترسل المداخالت الى االيميل اآلتي

info@ibnhayyan.org  

  سانيةفر للعلوم االجتماعية واإلنلبحوث في مجلة س  اتنشر 

 جامعة تكريت /ومجلة كلية العلوم السياسية

 

 نقابة املعلمني العراقيني
 

 مركز ابن حيان للدراسات واألحباث
 

 دهوك/ جامعة جيهان
 

 بيتـــــــــــ احلكــــمــــــــــــــة
 

 جامعة تكريت/ كلية العلوم السياسية
 

٢٠٢٢/٩/٢٢م

يعقد في نقابة المعلمين /المركز العام في العطيفية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رئيس المؤتمر

 عبد هللا عبد شهاب. د.م.أ

 رئيس مركز ابن حيان للدراسات واألبحاث

 نائب رئيس المؤتمر 

 ة بغدادجامع/ سها علي حسين. د.أ

 المشرف العام على المؤتمر

 األستاذ عباس كاظم السوداني

 نقيب المعلمين العراقيين

 مستشارو المؤتمر
مركز ابن / النجار مزاحم مهدي إبراهيم. د.أ 

 حيان للدراسات واألبحاث
  جامعة ديالى/  العبيدي عباس علي حميد. د.أ

 رئيس اللجنة العلمية

/ جامعة بغداد/ منى حسين عبيد الشمالي. د.أ

 مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية

 رئيس اللجنة التحضيرية   

 دهوك/ جامعة جيهان/ نوار السعدي. د

 ئيس لجنة اإلعالم واالستقبالر

 خديجة حسن جاسم. د.م.أ

 الكلية التربوية المفتوحة 

 المؤتمر   إشكالية
مجتمع الوسيلة الرئيسة للحفاظ  يعد النظام التربوي في أي

على قيم سكانه ومهاراتهم وتهيئتهم للتغير الذي تتطلبه 
حركة المجتمع  من خالل غرس القيم التي تتماشى مع 
روح العصر بين أفراد المجتمع والتي تنسجم مع خططه 

 .واتجاهاته نحو التقدم  
والتربية في حقيقتها عملية إنسانية غايتها ووسيلتها 

، وهي عملية اجتماعية ألنها تحمل ثقافة المجتمع  اناإلنس
تلك الثقافة ، فضال  إطاروتحديد هوية األفراد في  وأهدافه

عن دورها في تزويد أفراد المجتمع بالمعايير واالتجاهات 
والقيم التي تحقق لهم التفاعل مع المواقف الحياتية 

عل ، ول.المختلفة بنجاح وتعمق فهمه ألدواره االجتماعية 
واحدا من ابرز الوظائف التي تؤديها المؤسسة التربوية 
هي الحفاظ على امن وسالمة المجتمع من خالل التحصين 

 وإشاعةالفكري ضد التيارات الفكرية المتشددة والمنحرفة 
المختلف بين أفراد  اآلخرثقافة التعايش السلمي ، وقبول 

 المجتمع 
تي مر بها والتحديات ال واألحداثلقد كشفت األزمات 

عن قصور  األخيرينالمجتمع العراقي السيما في العقدين 
في أداء التربية لوظيفتها  في بناء شخصية المتعلم وفي 
دورها التنويري في المجتمع ، السيما فيما يتعلق بالتربية 
الدينية ،  إذ يالحظ أن  هناك نقص في التربية الدينية 

هناك نقص كبير  فيها في الوقت نفسه ، بمعنى أن وإفراط
علمية محتوى  أسسفي التربية الدينية المستندة إلى 

في اعتماد صيغة نصية حرفية  وإفراط،  وأسلوباوطريقا 
للدين منتزعة من سياقها الثقافي واالجتماعي والتاريخي ، 

 إجبارياتقريري وعظي يكاد يكون  أسلوبوباعتماد 
هر ، مما ترتب عليها زيادة واضحة في ظوا وإلزاميا

في المجتمع العراقي وجعل  واإلرهابالتطرف العنيف 
، ومن هنا  اإلرهابالنشء والشباب لقمة سائغة لمحتطبي 
السبل لبناء  أوضحجاء هذا المؤتمر من أجل تحديد 

سليمة وبما يضمن الحصول  أسسالمؤسسة التربوية على 
على نظام تعليمي سليم يبني شخصية المتعلم بشكل 

 .ر إشعاع وتنوير في المجتمع متوازن ويكون مصد
 

 أهداف المؤتمر

هداف لعل يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق عدة أ

 -:أهمها 

  أبراز االتجاهات المتعددة في تعريف

،  واألخالقيةمفهوم المسؤولية االجتماعية 

وصوال إلى تبني منظور شامل فيما يتعلق 

باألطراف المعنية لتحقيق المسؤولية 

 .في المؤسسة التربوية   واألخالقيةاالجتماعية 

   بيان دور المسؤولية االجتماعية

جهة ظواهر التطرف في موا واألخالقية

 . واإلرهاب

  تحديد الوظائف التي يجب أن تؤديها

المؤسسة التربوية في مواجهة ظواهر التطرف 

السيما فيما يتعلق بجانبي الوقاية  واإلرهاب

والتحصين الفكري ضد التيارات الفكرية 

 .المتشددة والمنحرفة 

  األخالقيةالتعرف على مستوى المسؤولية 

التربوية في مواجهة  واالجتماعية المؤسسة

 .مؤشراتها  أهم وإبراز واإلرهابالتطرف 

  تجربة المؤسسة  إلستراتيجيةأبراز

التربوية في العراق في مكافحة التطرف 

 . واإلرهاب

 



 -:محاور المؤتمر 

 . واإلرهابالفكري والوقاية من التطرف  األمندور المؤسسات التعليمية في تحقيق  -5

 .ودورها في بناء واستقرار المجتمع  واألخالقيةعية المسؤولية االجتما -2

 .التوعية الفكرية والتصدي لالنحرافات الفكرية  -3

 . واألخالقيالتربية والتنوير الديني  -4

 .آليات التصدي والمواجهة وسياسات االحتواء:  واإلرهابأزمة التطرف  -1

 .في مواجهة التطرف واإلرهاب  األخرثقافة التسامح وقبول  -6

 .قراءات في استراتيجيات مقترحة : لتربوي في مواجهة ظواهر التطرف عند النشء والشباب التدخل ا -7

 . المناهج الدراسية والعوامل المؤدية لظهور التطرف واإلرهاب   -8

 

 

 شروط المشاركة بالمؤتمر

 أن يكون البحث جديداً في مجاله غير مشارك في مؤتمر سابقا أو منشور في مجلة علمية محكمة .5

 ضع البحث للتحكيم ويقبل أو يرفض أو يعدل حسب قرار المحكمين وعلى الباحث االلتزام بهذه القراراتأن يخ .2

 كلمة 322أن يرسل ملخص البحث بما ال يزيد عن  .3

 أن يقدم البحث بموعد أقصاه أسبوعين بعد مناقشته في المؤتمر .4

 من وقائع المؤتمريتعهد الباحث في نشر بحثه ضمن المجالت الراعية للمؤتمر وبعدد خاص ض .1

 أن يخضع البحث للرصانة العلمية واالستالل .6

 أن يخضع البحث لشروط النشر في المجلة العلمية التي سينشر بها البحث .7

                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اً رئيس/ مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية/ جامعة بغداد/ حسين عبيد الشمالي منى. د.أ: العلمية اللجنة
 العراق اإلستراتيجيةمركز الدراسات / جامعة بغداد الجابريستار جبار . د.أ

 العراق ستراتيجيةاإلمركز الدراسات / جامعة بغداد مفيد كاصد الزيدي . د.أ

 العراق اإلستراتيجيةمركز الدراسات / جامعة بغداد عامر هاشم عواد . د.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت ناجي محمد الهتاش. د.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت قاسم علوان سعيد. د.أ

 العراق اآلداب/ جامعة االنبار مؤيد منفي محمد. د.أ

 العراق كلية اآلداب/ جامعة االنبار جمعة ابراهيم حسين. د.أ

 العراق كلية الفقه/ (ع)جامعة اإلمام الصادق  سهيلة مزبان حسن. د.أ

 العراق كلية الفقه/ جامعة الكوفة علي كاظم سميسم. د.أ

 العراق واألبحاثراسات مركز ابن حيان للد مزاحم مهدي ابراهيم النجار. د.أ

 العراق اإلسالميةكلية العلوم / جامعة ديالى عباس علي حميد العبيدي. د.أ

 العراق اآلدابكلية / جامعة االنبار معاذ أحمد حسن. د.أ

 العراق مركز الدراسات اإلستراتيجية/ جامعة بغداد أسعد طارش عبد الرضا. د.م.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت محمد شطب عيدان . د.م.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت مروان عوني كامل. د.م.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت سيف نصرت توفيق. د.م.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ جامعة تكريت ناصر زين العابدين أحمد. د.م.أ

 العراق كلية العلوم السياسية/ معة تكريتجا حسام كصاي حسين. د.م.أ

 العراق كلية اآلداب/ جامعة االنبار وفاء كاظم علي. د.م.أ

 العراق مديرية تربية األنبار حيدر عبد الكريم الزهيري. د.م.أ

 العراق كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة المثنى أكرم غانم الزلزلي. د.م

 

 ئيساً ر/ دهوك/جامعة جيهان/ ار السعدينو. د: اللجنة التحضيرية
 العراق مديرية تربية النجف االشرف حسن عبد الزهرة كيطان. د.م.ا

 العراق مديرية تربية النجف االشرف عباس عبد الحسن سرحان. د.م.ا

 العراق مديرية تربية النجف االشرف احمد حمزة عبود. د.م.ا

 العراق ية النجف االشرفمديرية ترب فاضل علي الخالدي أنور. د.م.ا

 العراق معهد الفنون الموسيقية ذكرى عبد الصاحب عبادي . د.م

 العراق كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد نجاة موسى حسين. د.م

 العراق مديرية تربية الرصافة الثانية بتول مالك عباس. د.م

 اقالعر مديرية تربية صالح الدين  شيماء عبد الرحيم صالح. د.م

 العراق مديرية تربية الرصافة الثالثة قادسية حسين جاسم الذهبي . د.م

 العراق مديرية تربية الرصافة الثالثة جالل رسم يونس. د.م

 رئيساً  /مصدق امين عطية. د:  اللجنة التنظيمية
 العراق الكلية التربوية المفتوحة جالل جاسم محمد الركابي. د.م

 العراق كلية التربوية المفتوحةال حيدر شاكر نايف. د.م

 العراق مديرية تربية الرصافة الثالثة قاسم عبد الحسين احمد. د.م

 العراق كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد موفق عبد الزهرة عبدالرضا. م.م

 رئيساً / خديجة حسن جاسم. د.م.أ :لجنة األعالم واالستقبال
 العراق كلية اإلعالم/ ة العراقيةالجامع واثق عباس عبد الرزاق. د.م.أ

 العراق مديرية تربية الرصافة الثانية وليد خالد عبد. د.م.ا

 العراق مديرية تربية الرصافة الثانية هدى صالح محمد. د.م.ا

 العراق معهد تقني منصور/ الجامعة التقنية الوسطى م مي حمودي عبد هللا.ا

 العراق معهد التكنولوجيا/ ة الوسطىالجامعة التقني مهندس عفاف علي حسين. م

 



 مواعيد مهمة 
 51/6/2222 البحوثبدء استالم 

  5/9/2222آخر موعد الستالم البحوث كاملة 

 51/9/2222قاد المؤتمر موعد انع

 51/55/2222موعد نشر البحوث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االمتيازات التي يحصل عليها المشاركون             
 المشاركة مجانا
 كتاب شكر وتقدير

 نشر البحث في مجلة وقائع المؤتمر
 شهادة المشاركة
 حقيبة المؤتمر

 كتيب وقائع المؤتمر

٢٠٢٢/٩/٢٢م



 بيانات استمارة المشاركة
 .....................................................................................................................االسم العلمي باللق

 ...................................................................................................................نوع المشاركة
 .........................................................................................................................الوظيفة 

 ..................................................................................................................المؤهل العلمي
 .........................................................................................................................المؤسسة

 ................................................................................................................البريد االلكتروني
 .......................................................................................................................الموبايلرقم 

 ....................................................................................................................عنوان البحث
 .................................................................................................................محور المشاركة

 .........................................................................................................................الملخص

  +9647729122355: الستفسار االتصال واتساب الى الرقم اآلتي

 

 المجالت الراعية للمؤتمر                                                                

 

 

 تكريت للعلوم السياسية مجلة                                            وم االجتماعية واإلنسانيةلفر للعمجلة س       


