
        الندوة األكادميية املشتركة 
     احلوار العربي/ الكوردي عراقياً 

جامعة كويه- جامعة بغداد: كويه نيسان ۲۰۱۹ 

فعاليات اليوم األول ٤/٢٨/ ٢٠١٩ 
استقبال الضيوف ٩,٣٠ - ١٠ 

االفتتاح 10- 10،45 
كلمة السيد وزير التعليم العالي/ إقليم كوردستان 

كلمة السيد رئيس جامعة بغداد 
كلمة السيد رئيس جامعة كويه 

كلمة اللجنة املنظمة 
دقائق٥-١٠ فيلم وثائقي عن سيرة الراحلي هادي العلوي وفالح عبداجلبار 

استراةح  10،45-11 صباحًا  
الجلسة النقاشية األولى 11-1 بعد الظهر 

يدير جلسة النقاش:أM  ستران عبداهلل ( احلوار العربي الكوردي بعد االستفتاء) 
المشاركون 

أ. عدنان مفتي 
أ. د. محمد إحسان 

د. علي األديب 
أ. رائد فهمي 

استراةح الغداء 1- 2،30 بعد الظهر 
محاضرات مسائية 3- 5 مساءًا  

 A(ف مفهوم احلوار: كيف وعلى أيّ نحو )يديرها الدكتور صالح الجابري
-   أ.د آمال قرامي: هل ميكن أن يكون التأسيس للحرّيات الفردية مدخال للتعايش? 

أ. د. شيرزاد احمد امي النجار: حِوار الثقافات وقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان -
أ.د. غازي فيصل حسي: احلوار املتكافئ ومبدأ حق الشعوب ف تقرير -

   - د. خالد شويكات: احلوار العربي/ الكوردي: وجهة نظر مغاربية. 
محاضرات مسائية 3- 5 مساءًا  

  B(ف مفهوم احلوار: كيف وعلى أيّ نحو )يديرها الدكتور هادي العتابي
: احلـوار من أجل االعتراف…    -   د. عليّ رسول الرّبيعيّ

  - أ.د. عقيل اخليكاني: احلوار العراقي بي الوعي النخبوي والدور اجلماهير 
   - أ. م. د. أيّوب أبو ديّة: حاكمية الدين والعلمانية واملساواة: عدالة التعايش أم االندماج? 

أ.د. عزالدين عناية: مقتضيات التعدّدية وإكراهات النظام العاملي: العرب واملسار الشاق -
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فعاليات اليوم الثاني ٤/٢٩/ ٢٠١٩ 
الجلسة النقاشية الثانية 9،30- 11،30 صباحًا   

 ( تدير الجلسة، السيدة نرمين عثمان( آفاق احلوار العربي الكوردي إقليمياً
املشاركون 

أ.د. عبداحلسي شعبان 
أ. عبدالرحمن الراشد 

أ. فريد أسسرد 
أ.م.د. سربست نبي 

استراةح 11،30- 11،45 
محاضرات 11،45-1،45 بعد الظهر 

 A (جتارب ومواقف ) يديرها الدكتور حسن ناظم
-   أ.د. عبدالفتاح علي البوتاني: قراءة تاريخية ف احلوار العربي الكوردي االول ف القاهرة 

د. كاوه محمود: البحث عن التعايش                      -
د. كاظم حبيب: هل شهدت القضية الكردية حواراً عقالنياً خالل العقود املنصرمة? -

محاضرات 11،45-1،45بعد الظهر 
  B (جتارب ومواقف )  يديرها الدكتور شوان عمر خضر

 - أ.م.د. ماهر عبدالواحد عزيز- جامعة صالح الدين: رؤى مثقفي عراقيي عن التعايش املشترك 

- أ.د. تيسير عبداجلبار اآللوسي: الوحدة ف التنوع وإجابات املصير واحلرية, القضية العراقية منوذجاً 

-   أ. عمر شيخموس: مقاربات جديدة للحوار العربي الكردي 

استراةح الغداء1،45 - 3،30 مساءًا 
محاضرات مسائية 3،30 -5،30  

يديرها الدكتور حيدر لشكري( احلوار العربي/ الكوردي ف  بعده السوري) 
-   د. آزاد أحمد علي: السياق املعرف للحوار العربي – الكوردي 

-    أ. د. بسام عويل: النموذج العراقي مدخالً ومنهجاً ف حل املسألة الكردية ف سوريا 
-   د. ثائر ديب: القضية الكردية ف السنوات األخيرة وآفاق احلوار العربي الكوردي 

د. سامي اخليمي: تطلعات نحو مستقبل أفضل لكورد سورية. وجهة نظر عربية. -
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 فعاليات اليوم الثالث واخلتامي ٢٠١٩/٤/٣٠ 
محاضرات صباحية 9،30- 11،30 -
يديرها الدكتور محمود القيسي( قراءات عراقية- المثقف، األدب واآلخر) -

- د. حسن ناظم: األدب واآلخرية 
- أ.م.د.ضياء عبد الرزاق أيوب:  صورة اآلخر ف مرآة الشعر العربي املعاصر- الكرد امنوذجا 

- أ.م. د. هوشيار زكي: اآلخر ف فكر املثقف الكوني هادي العلوي , الكورد امنوذجاً 
- أ.د. علي كاظم الرفيعي: املثقف واالنحياز ملسالة العدالة 

استراةح صباحية 11،30- 11،45 
الحفل الختامي 11،45- 12،45.  

توزيع الشهادات 
توصيات و كلمة اختتامية 

  


