




برعاية العتبة العباسية املقدسة تقيم )مجعية العميد العلمية والفكرية(   
و)جــامعة الكفــــــيل( و)جامــعة العمـــيد( 

مؤمتر العميد العلمي العاملي السادس

حتت شعار
نلتقي يف رحاب العميد لرنتقي

وبعنوان

الحقوُل املعرفيُة يف مجابهِة اإلعالِم غريِ املوضوعيِّ

– الوقايُة والتحدياُت –

للمدة 18 -19/ ترشين الثاين/2022م
املوافق 24- 25 /ربيع الثاين/1444هـ
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ــدد  ــه وتع ــرة أدوات ــوم لكث ــا الي ــر يف عرصن ــة التأث ــلطة الناعم ــاُم الس ــدُّ اإلع يع
ــرأي  ــه ال ــا هلــا مــن قــوة تأثــر يف توجي ــة واملســموعة واملقــروءة، مل وســائله املرئي
ــه، فغــدا يف ظــل تصــارع  ــة ب ــدو العناي ــا تب ــق، ومــن هن العــام ويف كشــف احلقائ
العــامل املعــارص  وســيلة املتســلطن يف تشــويه الذاكــرة وحيلــة املضللــن يف تزييــف 

احلقائــق والتاعــب هبــا. 
وخلطــورة هــذا امُلشــِكل ســيضعه مؤمتــر العميــد الــدويل بنســخته السادســة 
ــن  ــن املتخّصص ــن والدارس ــام الباحث ــس بأق ــة ؛ ليأن ــه البحثي ــا ملجريات عنواًن
يف الوقــوف عــى أصــول هــذا امُلشــِكل ، وحتليلــه ، والتوصيــة بطرائــق صــّده 

ومعاجلتــه وصناعــة أســاليب ناجعــة لتعديــل املســار.

الديباجة:
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1- مراقبــة خطــاب املؤسســات اإلعالميــة ومنّصاهتــا للميــز بــن املوضوعيــة منهــا 
وغــر املوضوعيــة.

2- اســتثارة أقــالم الكّتــاب والباحثــن املتخصصــن يف حقــول املعرفــة املتنوعــة 
ــك  ــذي يرب ــلبي ال ــتهداف الس ــن االس ــان مواط ــة وبي ــات اإلعالمي ــل اخلطاب لتحلي

ــة. ــة اخلاص ــات العلمي ــا باملجتمع ــف صلته ــة ويضع ــات العام ــرة املجتمع ذاك
3- االســتعانة بالتجــارب العلميــة الســاعية لبنــاء طرائــق صــّد وممانعــة لالســتهداف 
الســلبي مــن اإلعــالم غــر املوضوعــي وتقديــم بدائــل موضوعيــة إلعــادة التــوازن 

للمجتمعــات املســتهدفة.
يِه.  4- تسليط الضوء عىل وسائل التضليل اإلعالمي لَِتَوقِّ

5- وجــوب صنــع مناعــة جمتمعيــة مــن إضعــاف قــوة الصــف املجتمعــي  وتشــتيت 
وحــدة كلمتــه .

االهداف
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1( اإلعام غر املوضوعي: مفهومه، أسبابه، نتائجه.
2(  احلقول الدينية يف مواجهة اإلعام املضلل.

3( االداء السيايس واإلعام املنحاز .
4( الوقاية من اإلعام غر املوضوعي.

5( اإلعام غر املوضوعي وأثره يف املجتمع. 
6( الرتاث املعريف العريب يف ردِّ  إعام السلطة . 

7( اإلرهاب و استغال اإلعام .
8(  الوسائل الرقمية املعارصة وسلطة اإلعام.

محاور املؤمتر
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اللجنة املرشفة :

السيد ليث نجم املوسوي
أ.د نورس حممد شهيد الدهان          

أ.د مؤيد عمران موسى الغزايل
السيد عقيل عبد احلسن اليارسي

أ.د كريم حسن ناصح
أ.د رياض طارق العميدي            

رئيس مجعية العميد العلمية والفكرية
رئيس جامعة الكفيل
رئيس جامعة العميد

رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية
جامعة بغداد

جامعة بابل
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اللجنة العلمية:

أ.د عباس رشيد الدده
أ.د رسحان جفات سلامن               

أ.د عادل نذير بري      
أ.د مشتاق عباس معن                  

أ.د عباس الفحام
أ.د عاء جرب املوسوي                

أ. د. عبد عيل سفيح 
أ. د. صاح الفرطويس

أ.د. حممد احلناش
أ.د. مها نارص خربك

أ.د. هادي حسن محودي  
أ.د. نارص سعيد العييش

أ.د.عامد عيل عبد اللطيف
أ.د. نارص حسن قاسمي 

أ.د.سليامن احلسيني
أ.د.حممد عبد الرضا شياع

أ.د.اولفر شاربروت
أ.د. جسيكا ايش

أ.د. دانيال دجيكا
د.ايدان باركيز

عضو جملس إدارة العتبة العباسية املقدسة
جامعة القادسية

جامعة وارث االنبياء
جامعة الكفيل
جامعة الكوفة
جامعة العميد

فرنسا
هولندا
املغرب

لبنان
بريطانيا

اليمن
مرص
ايران
ُعامن

الواليات املتحدة االمريكية
جامعة برمنجهام /كلية االديان /اململكة املتحدة

جامعة ميامي /اوهايو. الواليات املتحدة االمريكية
اجلامعة متشوارا  البولوتكنيكية / رومانيا 

اجلامعة االسرتالية الوطنية
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عضو جملس إدارة العتبة العباسية املقدسة
جامعة القادسية

جامعة وارث االنبياء
جامعة الكفيل
جامعة الكوفة
جامعة العميد

فرنسا
هولندا
املغرب

لبنان
بريطانيا

اليمن
مرص
ايران
ُعامن

الواليات املتحدة االمريكية
جامعة برمنجهام /كلية االديان /اململكة املتحدة

جامعة ميامي /اوهايو. الواليات املتحدة االمريكية
اجلامعة متشوارا  البولوتكنيكية / رومانيا 

اجلامعة االسرتالية الوطنية

اللجنة التحضريية:

أ.د عيل كاظم املصالوي    
أ.د شوقي مصطفى املوسوي 

أ.د حيدر غازي املوسوي          
أ.د امحد صبيح الكعبي     

أ.م.د. نوال عائد امليايل                 
م.د حممد حسن جابر                     

م.م حيدر حسن االعرجي
السيد رضوان عبد اهلادي السالمي

م.م ضياء حممد حسن
م.م.حسن فاضل احللو
م.م عامر فاضل صاحب

جامعة كرباء
جامعة بابل
جامعة بابل

جامعة العميد
جامعة الكفيل
جامعة العميد
جامعة كرباء

مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية

مديرية تربية كرباء
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اللجنة التنسيقية والفنية :

حممد خليل االعرجي
عيل مهدي عبد النبي
حيدر فائق اهلنداوي

حسنن صباح العكييل 
زين العابدين عادل الوكيل

ثائر فائق اهلنداوي
عيل هاشم اخلفاجي 
حتسن حممد فرحان
حيدر صاحب عيل

حسن عقيل ابو غريب
عيل عبداحلليم املظفر

مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
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مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية
مجعية العميد العلمية والفكرية

    رشوط املشاركة :

1-تقبل االبحاث املكتوبة باللغتن العربية واإلنكليزية.
2-ان يكــون البحــث غــر مســتل وغــر منشــور او مقبــول للنــرش، وغــر مشــارك 

يف مؤمتــر أو فعاليــة علميــة ســابقة.
3-ان يتبــع الباحــث رشوط البحــث العلمــي الرصــن ويراعــي األســس العلميــة 

يف كتابــة البحــوث وتوثيــق املصــادر .
4- ختضع البحوث اىل جلنة التحكيم العلمي فضا عن برنامج االستال . 

word وبنــوع خــط  A4  و بصيغــة  البحــث مطبوعــا عــى ورق  يقــدم   -5
Simplified Arabic و بحجــم خــط 16، عــى ان تكــون عــدد كلامتــه مــن 

.10,000 اىل   3,000
6-ان يكــون البحــث ضمــن املحــاور املعلنــة، وأن حيــدد الباحــث الكريــم املحور 

الــذي يكتــب فيه.
7- ُيقــدم ملخــص البحــث باللغتــن العربيــة واإلنكليزيــة ، و ال يزيــد امللخــص 

عــن 300 كلمــة .
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8ـ تبدأ استام امللخصات يف 2022/3/1م.
9ـ اخر موعد الستام البحوث كاملة 8/1 /2022م.

10ـ ترسل البحوث وملخصاهتا  عى رابط االستامرة االيت :
https://forms.gle/f27tmvSx4DaT2Gu49 

ــى  ــرب ع ــرام و الفاي ــج التلغ ــى برنام ــة ع ــة التحضري ــع اللجن ــل م ــن التواص 11ـ يمك
الرقــم التــايل : 07602355555

12ـ يعقــد املؤمتــر يف قاعــة االمــام احلســن عليــه الســام يف العتبــة العباســية املقدســة يف 
ــع  ــق 24_25/ ربي ــبت 18_19/ 11/ 2022م املواف ــة والس ــي اجلمع يوم

ــاين /1444هـ. الث
و افرتاضيا عى برنامج   zoom للباحثن املنتقية بحوثهم لالقاء.

13ـ  يتكفل املؤمتر باإلقامة والضيافة للباحثن عموما من داخل العراق و خارجه.
14ـ ستنتخب من بن األبحاث املشاركة جمموعة لإللقاء يف جلسات املؤمتر.

15ـ  تنرش البحوث املقبولة بإصدار خاص بوقائع املؤمتر.


