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 برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 األستاذ الدكتور 

 نبيل كاظم عبد الصاحب املحترم

السيد رئيس جامعة ديالى وإشراف  

 األستاذ الدكتور 

 عبد املنعم عباس كريم املحترم

السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسيةورئاسة   

 األستاذ الدكتور 

 خليفة إبراهيم عودة املحترم

جامعة ديالى وبالتعاون مع مستشارية األمن -تقيم كلية القانون والعلوم السياسية

القومي/مركز النهرين للدراسات االستراتيجية مؤتمرها العلمي الدولي الرابع املوسوم 

"في بناء املواطنة الصالحة "السياسة التشريعية  

2022 /26/5-25بتاريخ   
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  25/5/2022 األربعاءالجلسة االفتتاحية: 

 التوقيت: الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بغداد

 كاديمي عة الملتقى األقا - عة ديالىلجلسة: جاممكان ا

 قرب تقاطع القدس -بعقوبة –العنوان/ ديالى 

 

 الجلسةمنهاج 

  سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء  تالوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة  10:10 -  10:00 -1

 العراق                                                         

 العراقيعزف النشيد الوطني  10:15 -10:10 -2

 املحترم.كلمة معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  10:25 -10:15 -3

 لمة السيد رئيس جامعة ديالى املحترم ك 10،30 -10،25 -4

 كلمة السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية املحترم 10،40 -10،35 -5
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 :أعمال الجلسة األولى

 امللتقى األكاديمي لجامعة ديالى املكان: قاعة

 معاون مدير مركز النهرين للدراسات االستراتيجيةالدكتور محمد العقيلي : رئيس الجلسة

 محمد : م.د شهالء سليمانمقرر الجلسة

 التوقيت محل عمل الباحث عنوان البحث الباحثين ت

اقع املوا جاد أ.د البسيوني عبدهللا -1 طنة الفعالة بين الدستور والو

 2014التجربة املصرية لدستور مصر 

           انموذجا

جمهورية مصر العربية / 

 لزقازيقجامعة ا

11:00- 11:15 

/ د. عبد  أ.د حمدية الجبوري -2

 الكريم الكشفي

اقية : دراسة في مفهومها  املواطنة العر

 وكيفية توظيفها

جامعة  /كلية التربية

 القادسية

11:15- 11:30 

أ.د أ.د. خليفة ابراهيم عودة/  -3

 جاد البسيوني عبدهللا

عميد كلية القانون  األمن القيمي والسلم املجتمعي

 والعلوم السياسية

11:30- 11:45 

أ.د أحمد خلف حسين  -4

 الدخيل

العدالة التوزيعية ودورها في بناء املواطنة 

 الصالحة وإنفاذ القانون 

كلية الحقوق/ جامعة 

 تكريت

11:45- 12:00 

كلية العلوم السياسية  في املفهوم واالبعاد املواطنة الرقمية دراسة أ.د أمل هندي الخزعلي -5

 جامعة بغداد

12:00- 12:15 

كلية العلوم السياسية  معوقات بناء املواطنة الصالحة أ.م.د بتول حسين علوان -6

 جامعة بغداد

12:15- 12:30 

 12:45 -12:30 األسئلة واملداخالت 
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 فترة االستراحة

 أعمال الجلسة الثانية

 القانون والعلوم السياسية )قاعة العدالة(كلية املكان: 

 ظهرا 2الساعة  2022 /25/5األربعاء 

 أ.د بالل عبدهللا / لبنان :رئيس الجلسة

 مقرر الجلسة: أ.م.د رغد عبد األمير مظلوم

 التوقيت محل عمل الباحث عنوان البحث اسم الباحث ت

أ.م.د. حسين قاسم محمد  -1

 الياسري 

والتشريعات الخاصة اهمية القوانين 

بالطوائف الدينية في تحقيق املواطنة 

 2003الصالحة بعد عام 

مركز  –جامعة البصرة 

دراسات البصرة والخليج 

 العربي

2:00- 2:10 

املوازنة بين حقوق املواطن وواجباته في  أ.م.د نذير ثابت محمد علي -2

 اطار مفهوم املواطنة

كلية االمام االعظم 

 الجامعة

2:10- 2:20 

أ.د سالم عبد العبادي ، و  -3

 .م.د فالح حسن

التشريعات االجتماعية واالمن االنساني في 

 العراق

جامعة  –كلية اآلداب 

 بغداد

2:20- 2:30 

 م.د. اسعد كاظم وحيش -4

 الباحث علي شبرم علوان

الحماية الدستورية لحق املواطنة في 

 التشريع الجنائي(

جامعة ذي قار/ كلية 

 القانون 

2:30-2:40 

التعويض التلقائي عن الحوادث الطبية  م. حمود بكر حمودي -5

 ودورها في بناء املواطنة

كلية األمام األعظم 

 الجامعة

2:40- 2:50 

 3:00 -2:50 األسئلة واملداخالت 6
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 أعمال الجلسة الثانية

 كلية القانون والعلوم السياسية )املحكمة االفتراضية(املكان: 

 ظهرا 2الساعة  2022 /25/5األربعاء 

 أ.م.د شاكر عبد الكريم فاضلرئيس الجلسة: 

 أ.م.د أيمن عبد عون مقرر الجلسة: 

 التوقيت محل عمل الباحث عنوان البحث اسم الباحث ت

الجامعة املستنصرية/  2003بناء الهوية الوطنية في عراق ما بعد  أ.م.د سامي كالوي  -1

 العلوم السياسية

2:00- 2:10 

زينة عبد األمير  عبد  م.د -2

 الحسين

دور الدولة ومؤسساتها في تنمية روح 

 العراق انموذجا –املواطنة 

 2:20 -2:10 كلية االسراء الجامعة

 أ.م.د جعفر حسن الطائي  -3

 

ة الثقافية في ظل البيئة هوية املواطن

 الرقمية

 2:30 -2:20 ديالىجامعة 

 /م.د. منتصر حسين جواد  -4

 عبدالكاظم ربيح م.د همام 

اقية ودورها في تعزيز  الجامعات العر

 2003املواطنة بعد عام 

كلية االمام الكاظم 

 عليه السالم

2:30-2:40 

آليات تفعيل الديمقراطية التعاونية لبناء  م.م. علي عباس عبيد -5

 املواطنة الصالحة في العراق

جامعة بغداد/ العلوم 

 السياسية

2:40- 2:50 

 3:00 -2:50 واملداخالتاألسئلة  6
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 :اإللكترونيةالجلسة املسائية 

 2022 /5 /25األربعاء 

 بتوقيت العراق مساء   9التوقيت الساعة 

 عماد مؤيد جاسمم.د أ. الجلسة:رئيس 

 م محمد حامد الجلسة:تقني ومقرر 

  FCCالبرنامج : 

رابط الدخول 

https://join.freeconferencecall.com/collegeoflawpoliticalscie 

 collegeoflawpoliticalscieرمز الدخول: 

 التوقيت محل عمل الباحث عنوان البحث اسم الباحث ت

أ.د هانيا محمد علي  -1

 فقيه

 9:15 -9:00 الجامعة اللبنانية التربية على املواطنة الرقمية

أ.م.د حال احمد محمد  -2

 الدوري

 9:30-9:15 جامعة املوصل / كلية القانون  دور االمم املتحدة في املصالحة

 عبدالحي محيالباحث  -3

 الباحث باسط صباح

 –حقوق املواطنة في الدستور 

 الجزائر –دراسة مقارنة العراق 

 9:45 -9:30 جامعة عباس لغرور/ الجزائر

الحق في االختالف بوصفه قيمة  م.م. هيبة غربي  -4

 من قيم املواطنة الصالحة

 10:00: 9:45 الجزائر

  األسئلة واملداخالت -6

  

https://join.freeconferencecall.com/collegeoflawpoliticalscie
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 :اليوم الثاني

 2022 /26/5الخميس 

 املكان كلية القانون والعلوم السياسية/قاعة العدالة

 حسين غياض / لبنانوسام  ا.دالجلسة: رئيس 

 م.د إسماعيل خليل ذياب الجلسة:مقرر 

 التوقيت محل عمل الباحث عنوان البحث اسم الباحث ت

ا.م.د شاكر عبد الكريم  -1

 فاضل

-املواطنة البيئية العاملية: مقارنة اجتماعية

سياسية ملواجهة التغير املناخي والتلوث 

 البيئي

 9:10 -9:00 كلية القانون والعلوم السياسية

أحمد فاضل  أ.م.د -2

 حسين

الصياغة التشريعية لديباجة دستور 

جمهورية العراق ودورها في تحقيق املواطنة 

 الصالحة

 9:20 -9:10 كلية القانون والعلوم السياسية

املواطنة واملشاركة السياسية : مقاربة  أ.م.د عماد مؤيد جاسم -3

تفسيرية للعالقة بين املواطنة وتطبيق 

 الصالح العام

 9:30 -9:20 انون والعلوم السياسيةكلية الق

أ.م.د بالسم عدنان  -4

 عبدهللا

الحقوق السياسية ملكتسب الجنسية 

اقية واثره في تعزيز املواطنة  العر

 9:40 -9:30 كلية القانون والعلوم السياسية

أ.م.د رغد عبداالمير   -5

 مظلوم

االسس الدولية للمواطنة في ظل القانون 

 الدولي الخاص

 9:50 -9:40 القانون والعلوم السياسيةكلية 

  األسئلة واملداخالت -6

 

 

 



 

 المؤتمر العلمي الدولي الرابعكلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة ديالى                                              منهاج 
                                                                                                          25-26/ 5/ 2022 

 

 

 

 

 

 البيان الختامي والتوصيات

 رئيس املؤتمر

 األستاذ الدكتور 

 خليفة إبراهيم عودة التميمي

 

 

 

 

 

 


