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 برعایة
 الدكتور آرام محمد قادر 

 ن وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي القلیم كوردستا
 

 تحت شعار و
 ""رؤیة تكاملیة من اجل تعزیز التعایش 

  بعنوان ادولی امؤتمر جامعة كویھ بالتعاون معالجامعة الكاثولیكیة في اربیل وتعقد 
 "االجتماعي: تحدیات و آفاق"الدین والسلم  

 .العراق-في اقلیم كوردستان ۲۰۲۲شباط   ۱۷ - ۱٦للفترة من 
 

 مواعید مھمة : 
 
   ۲۰۲۱/  ۱۰/   ۱۰ :االبحاث ات ملخصأخر موعد الستالم  -1
   ۲۰۲۱/  ۱۰/   ۲۰ :         ات قبول الملخصبالباحثین اشعار -2
   ۲۰۲۱/  ۱۲/  ۲۰:  ث كاملة       أخر موعد الستالم االبحا -3
 ۲۰۲۲/   ۱/   ۱٥  :             االعالن عن االبحاث المقبولة -4
 
 عبر اإلنترنت البحوث ل ارس ا
 

األوراق البحثیة   ستالمالعلى موقع الجامعة تستخدم الجامعة الكاثولیكیة في أربیل منصة داخلیة 
 عبر الموقع  ابحاثھملتقدیم   باحثینحیث یتم دعوة ال

http://conferences.cue.edu.krd/index.php/ICRSP/ICRSP 
 لموقع البوابة اإللكترونیة للتسجی

 

http://conferences.cue.edu.krd/index.php/ICRSP/ICRSP
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 :تصال لال
    CUE: +9647506013333 تف:  ھا

      + 964750901333:   ھاتف
    icrsp2022@cue.edu.krd  اإللكترونيالبرید 

 

 
 المؤتمر  رئیس
 ق) ، إقلیم كوردستان ، العراكویسنجق -كویھ رئیس جامعة( ولي محمد حمد الدكتور االستاذ

 

 الرئیس المشارك للمؤتمر 
أربیل ، إقلیم كوردستان   -الكاثولیكیة رئیس الجامعة (  ریاض فرنسیس الدكتور االستاذالمساعد 

 .)، العراق
 
 : للجنة العلمیةا

 )اللجنة رئیس (كویسنجق اربیل) -كویھھیمن عزیز برایم (جامعة الدكتور االستاذ
 )نائب رئیس اللجنة(  (الجامعة الكاثولیكیة في اربیل)  األستاذ الدكتور ساتیا سوبراھامانیام

( ة)كلي ،الوالیات المتحدة األمریكیجامعة كالیفورنیا ،بیر( بنجامینالدا  ةاألستاذ الدكتور
 عضوا) 

 األستاذ الدكتور محمد أبو نمر (الجامعة األمریكیة ، واشنطن ، الوالیات المتحدة األمریكیة)
 ( عضوا)  

 ( عضوا)  را ، تركیا)قاألستاذ الدكتور أسرار أحمد خان (جامعة أن
 ( عضوا)  (جامعة طھران ، إیران) ئيضیااألستاذ الدكتور محمد عادل  

 ( عضوا)  مصر) -محمد أحمد غنیم (جامعة المنصورةاالستاذ الدكتور
 كویسنجق اربیل) ( عضوا)  - (جامعة كویھ  االستاذ الدكتور بدرخان مصطفى ابراھیم 

 ( عضوا)  (نائب رئیس الجامعة الدومینیكیة الدولیة ، فرنسا)  يأمیر جج  الدكتور االب
 ( عضوا)  )الجامعة الكاثولیكیة في اربیل(  نعیم كوكیسإقبال  ة الدكتورالمساعد األستاذ 
 ( عضوا)  )د ( الجامعة الكاثولیكیة في اربیلار كمال أحمكالدكتور یادالمساعد األستاذ 

 ( عضوا)  الجامعة الكاثولیكیة في اربیل )(الزیبارعزیز عمانویل مدرس الدكتورال
 ( عضوا)  )كویسنجق اربیل - كویھجامعة عمر حسن سعید (المدرس الدكتور

 )امقرر عضوا و( الجامعة الكاثولیكیة في اربیل ) (  براھیميمحمد االمدرس المساعد 
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 : اللجنة التحضیریة
 )اللجنة (رئیس )أربیل -الجامعة الكاثولیكیة رئیس ( ریاض فرنسیس   الدكتور المساعد االستاذ

 ) نائب رئیس اللجنة(  )كویسنجق اربیل - كویھجامعة حیدرلشكري (االستاذ المساعد الدكتور 
 ) كویسنجق اربیل - كویھجامعة ( االستاذ المساعد دكتور روستم سالم عزیز

 ) اربیلكویسنجق  - كویھجامعة ( دكتور ھاوكار باپیر بكرالمدرس ال 
 ) كویسنجق اربیل -  كویھجامعة ( دكتور بنار جودت احمد المدرس ال 
 ) كویسنجق اربیل -كویھجامعة ( دكتور بژار عوسمان احمدالمدرس ال 
 اربیل ) (عضوا)  -فراس المختار( الجامعة الكاثولیكیة  كتوردال المدرس 

 (عضوا) اربیل ) -( الجامعة الكاثولیكیة  منھل بویاالمدرس الدكتور
 (عضوا) اربیل ) -( الجامعة الكاثولیكیة  االنسة فیدا حنا

 

 :رسوم االشتراك والنشر
 .فقط  المشاركة في المؤتمر  -$  25
 .ورقة بحثیة / عرض مقال بحثي مشاركة ب -$  50

 .المشاركة ببحث ومبیت لیلة واحدة  -$  150
 .لیلتینلمشاركة ببحث ومبیت  -250$
 .للبحثنشر لاجور ا -100$

 

 : أھداف المؤتمر
 ما یأتي : تتمثل األھداف الرئیسیة للمؤتمر فی

 .فةالمواطنین في تحقیق السلم االجتماعي على المستویات كا شاركةم  -
التعایش    - الدینیة    والتكاتفتعزیز  للنصوص  واقعي  تفسیر  إیجاد  خالل  من  سیما  ال 

 .  والعقائدیة التي تتماشى مع األعراف االجتماعیة المشتركة 
العراقیةبناء    - واالسر  االفراد  بین  متینة  اجتماعیة  التعایش  ل  عالقات  حوار  ونبذ  تعزیز 

 .العنف والتطرف باشكالھ المتنوعة، سیاسیا وتربویا وفكریا ودینیا
ووسائل اإلعالم في تعزیز  والتربویة  الدینیة  تسلیط الضوء على دور المؤسسات التعلیمیة   -

 .  بعیدا عن الطائفیة والمذھبیة والتعصبیة الدینیة السلم االجتماعي
إیجاد وسائل للتغلب على التحدیات التي تواجھ األقلیات الدینیة في االضطالع بدور أكثر    -

 . االجتماعي   السلم االجتماعي والتعایش تعزیزبناء في 
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 : المؤتمر  حاورم
   : یةالق البحثیة ضمن المحاور التاور یمكن للباحثین المحترمین ، تقدیم اال

  .تحدیات وافاق) ،( االلیة الحالیة  ةاالقلیات الدینیة والمشاركة السیاسی .1
 .واالقلیـــــم مخرجات زیارة قداسة بابا الفاتیكان للعراق  .2
في نشر ثقافة التعایش والسلم اإلجتماعي بین   اقلیم كوردستاندورالدین في العراق و .3

 .المواطنین على صعیدى الفكر والعمل
 ( دراسة حالة لالقلیات غیر المسلحة)   القلیات الدینیة المعرضة للخطر اثناء النزاعات ا .4
  . األجتماعيثر المعتقدات والمذاھب الدینیة على السلم ا .5
 السیاسي واثره على التعایش. –العنف الدیني  .6
 . صیاغة مفھوم جدید للسیاسة مھام الدین في   .7
 ونبذ التطرف. في ارساء التعایشة الدینیلتعلیمیة امھام الموسسات    .8
 .تعمیق مفھوم السلم االجتماعيدور اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي في  .9

 

 :االلكتروني للمؤتمر موقع ل تفاصیل ل

الدولي              المؤتمر  للمشاركة في   ICRSPالدین والسلم االجتماعي: تحدیات وافاق.  " یسعدنا دعوتكم 

العراق ، تنظمھ الجامعة الكاثولیكیة في   -/ أربیل    2022  شباط  17-16  خالل الفترة منالذي سیعقد    "2022

ین  إلى الجمع بین الباحثین واألكادیمیین والمھنیین المھتم . یھدف ھذا المؤتمركویھجامعة باالشتراك مع أربیل 

 مدعوون لتقدیم البحث وفقًا لما یلي:والباحثون  الدین والسلم االجتماعي. المؤلفون االمور التي تخص في 
 

  ھاتف سیرة الذاتیة للباحث العلمي ورقم الل اارسال  كلمة مع    250-150من  مكون  تقدیم ملخص   -
 .سیتم نشر الملخصات المقبولة في وقائع المؤتمرحیث مع البرید اإللكتروني. 

المؤتمر وأن یكون مستوفیاً لشروط البحث العلمي بما ال یزید   حاورأن یكون البحث ضمن م -
ً   ،ةصفح   15عن    عنوان البحث ، واسم الباحث (الباحثین) ، ومكان العمل ، واسم الدولة  متضمنا

 ، وملخص البحث والكلمات الرئیسیة. 

الثالث    -  اللغات  بإحدى  البحث  الكردیة(یُقبل  أو  العربیة  أو  األوراق  .  )اإلنجلیزیة  ستخضع 
جامعة  مجلة تقدم البحوث المقبولة حسب متطلبات و،  ارة لعملیة مراجعة مزدوجةالبحثیة المخت

 . مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة  /كویھ

 : مراجعة الموقع ادناه حول شروط الطبع للبحوث  للمعلومات
http://jhss.koyauniversity.org/index.php/jhss/about/submissions#auth
orGuidelines 

 .في مجلة جامعة كویھ المقبولةبحثیة الوراق األسیتم نشر حیث 
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والمجالت  في المؤتمرات  سابقا للنشر  لن یتم قبول األبحاث المنشورة أو المقبولة  •
 .العلمیةاالخرى


