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 ت

موعد  عنوان النشاط
 االنعقاد

مدة 
 االنعقاد

تخصص 
 النشاط

مكان  نبذة موجزة عن النشاط
 االنعقاد

 الجهات المشاركة الجهة المنظمة

التحديات ) ندوة (  0
الحديثة التي تواجه 

 االثار 

يوم  4/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يسلط الضوء على ثمانينيات 
القرن الماضي التي اخذت فيها 
المشاكل والتحديات التي تواجه 

ت تتعرض لحملة من أاالثار وبد
 التدمير والتنقيب الحضاري 

طه قاعة 
 باقر

قسم االثار واالقسام  قسم االثار
المناظرة لها والكليات 

 االخرى 

تحديات  ) ورشة ( 9
التنوع البيئي في 

 العراق

يوم  6/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

اهمية دراسة التغيرات البيئية 
وانعكاساتها على التنوع 

 االحيائي 

قاعة 
 الفراهيدي

قسم الجغرافية   قسم الجغرافية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) ورشة (  3
بناء  استراتيجيات

 السالم

يوم  00/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يقع ضمن مشروع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

وبالتعاون مع االتحاد االوربي 
لتدريب االفراد على صناعة 

 السالم 

 قاعة 
اللغة قسم 

 االنكليزية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة االنكليزية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) ندوة ( حقوق  4
المرأة بين الشريعة 
 االسالمية والقانون 

يوم  03/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

بيان دور المرأة بالنهوض 
بالمجتمع من خالل بيان حقوقها 

 في الشريعة اإلسالمية .

 قاعة 
علم قسم 

 االجتماع

قسم علم االجتماع  قسم علم االجتماع
واالقسام المناظرة لها 

 االخرىوالكليات 

) ندوة ( اسباب  5
 النظام  تدهور
في  ي التعليم

 الجامعات العراقية
 إخفاقاته: 

 وطموحاته

يوم  01/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

في هذه الندوة نسلط الضوء 
على مسببات التدهور التي قد 

تكون اسباب في المناهج او 
تدهور البنى التحتية او بعدد 
الكتب المنهجية للطلبة وما 
يتوفر لهم من مستلزمات 
ضرورية ال تقتصر على 
الطالب وانما على مسيرة 

قسم قاعة 
علم 

 النفس

قسم علم النفس  قسم علم النفس
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى



العملية التربوية ومن ضمنها ما 
من مستلزمات  لألستاذيتوفر 

ة ليواكب بها التطور مع حديث
 الجامعات االخرى 

 األلحاد) مؤتمر (  6
في المجتمع 

 األسبابالعراقي : 
 واألبعاد

يوم  91/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يهتم المؤتمر ببيان ظاهرة 
االلحاد وتاريخها ويسلط الضوء 

على اسبابها واثر العلوم 
 االنسانية ف معالجتها 

قاعة 
 االدريسي

قسم التاريخ واالقسام  قسم التاريخ 
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

) ندوة ) الفلسفة  7
 واشكاليات التعليم

يوم  95/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

ل أهمية دراسة الفلسفة من يتناو
خالل طرحها مجموعة من 

المناهج في البحث مجموعة من 
 إشكاليات التعليم

قاعة 
مدني 
 صالح

قسم الفلسفة واالقسام  قسم الفلسفة
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

عبد ) مؤتمر (  1
الجرجاني :  القاهر

الريادة والتكامل 
المعرفي في اللغة 

 واالدب

 يوم 97/3/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يهدف المؤتمر إلى التعريف 
الجرجاني  عبد القاهربشخصية 

في الحقل البالغي  رائدا
وهما فرعان  القرآني واألعجاز

ان لم مهمان من فروع العربية 
ووقع االختيار على  األهميكونا 

فيما  الجرجاني فضالً عن رياته
ذكرنا الن مؤلفاته يمكن للباحث 

دراستها بحثاً  دبواألفي اللغة 
ومعالجة .لذا فهو جدير بان يعقد 

به كونه علماً له مؤتمر خاص 
العربية ورائداً من  أعالممن 

 رواد التأليف فيها .

قاعة 
 االدريسي

قسم اللغة العربية  قسم اللغة العربية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

ورشة عمل /  2

العالقات 

االجتماعية و 

يوم  1/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهتم بتطوير العالقات 
 باألناقةاالجتماعية وعالقتها 

 النفسية بين طلبة الجامعة 

قاعة 
 االدريسي

وحدة االرشاد 
النفسي والوجيه 

 التربوي

وحدة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي



النفسية في  األناقة

 الوسط الجامعي

)ندوة( نماذج من  01
التصانيف معايير 

 العالمية للجودة

يوم  01/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

هنالك نماذج من التصانيف 
االستفادة منها  باإلمكانالعالمية 

في تطبيق الجودة الشاملة في 
المؤسسات ال سيما معايير 

 االعتماد المؤسسي .

قاعة 
 االدريسي

شعبة الضمان 
 والجودة

شعبة الضمان والجودة 
 االخرىوالكليات 

) مؤتمر ( مدينة  00
بابل االثرية : 

الدراسات االثارية 
الحديثة واالفاق 

 المستقبلية 

يوم  05/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يتناول المؤتمر استعراض اخر 
االبحاث والدراسات الخاصة 

بمدينة بابل باعتبارها اهم المدن 
التاريخية ذات العمق التاريخي 

 الممتد ألالف السنين

قاعة 
 االدريسي

قسم االثار واالقسام  قسم االثار
المناظرة لها والكليات 

 االخرى 

)ورشة( امكانية  09
استخدام تقانة نظم 

المعلومات 
في  GISالجغرافية 

الحد من ظاهرة 
 حوادث الطرق

يوم  07/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول بالبحث والتحليل اسباب 
 زيادة حوادث الطرق والمرور

 في العراق

قاعة 
 الفراهيدي

قسم الجغرافية   قسم الجغرافية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

)ورشة( وسائل  03
الوصول 

 للمصالحة الوطنية 

يوم  99/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يقع ضمن مشروع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

وبالتعاون مع االتحاد االوربي 
االفراد والمؤسسات  لتدريب

على تطبيق ادوات السلم االهلي 
والمجتمعي لتحقيق الوحدة 

 الوطنية

قاعة  
قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة االنكليزية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

)ورشة( مخرجات  04
التعليم الجامعي / 
رؤية استشرافية 

يوم  94/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهدف إلى قراءة استشرافية 
من خالل البحوث التي  تنبؤيه

سيقدمها المشاركين والمدربين 

قاعة  
قسم علم 
 االجتماع

قسم علم االجتماع  قسم علم االجتماع
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى



تحليلية  سوسيولوجيةكقراءات  في العراق
محاولة الوصول إلى وضع و

المعالجات التي من شأنها دفع 
عجلة التنمية االجتماعية 

وخاصة على صعيد التعليم 
لعلمي نحو العالي والبحث ا

خدمة مجتمعية واعية مرتبطة 
 بسوق العمل .

) ندوة ( الشباب :  05
حاجاتهم 

ومشكالتهم في 
 المجتمع المعاصر 

يوم  92/4/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

للشباب حاجات ومنها فرص 
العمل وقد يكون مقابلها احباط 
وشبه البطالة الذي يخيم على 

حياتهم وهذا قد يؤدي بدوره الى 
اضعاف الدافعية في التحصيل 

الدراسي والقدرات التي ال يوجد 
 لها متنفس 

قاعة قسم 
علم 

 النفس

قسم علم النفس  قسم علم النفس
واالقسام المناظرة لها 

 خرىوالكليات اال

)ندوة ( العالقات  06
العراقية التركية 

 قديماً وحديثاً 

يوم  9/01/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهتم الندوة بتاريخ العالقات 
العراقية التركية قديما وحديثا 

من وجهة النظر التاريخية 
 السياسية 

قاعة 
 االدريسي

قسم التاريخ واالقسام  قسم التاريخ 
 المناظرة لها والكليات

 االخرى

 )مؤتمر( وظيفة 07
الفلسفة في معالجة 
المشكالت الراهنة 
 : تحديد المشكالت

يوم  7/01/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

وقيمة  أهميةيتناول المؤتمر 
الفهم الفلسفي في طرح مجموعة 

من المشكالت االجتماعية 
 حلها فلسفياً  وإمكانية

قاعة 
مدني 
 صالح

واالقسام قسم الفلسفة  قسم الفلسفة
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

االدب  ) ندوة ( 01
الصوفي في الشعر 

 العربي الحديث

يوم  2/01/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

احتل االدب الصوفي مساحة 
مهمة في االدب العربي شعراً 
ونثراً فالمتصوفة شريحة كان 

لها حضورها الفاعل دينياً 
نا وقد ترك ل وأدبياواجتماعياً 

قاعة 
 االدريسي

قسم اللغة العربية  قسم اللغة العربية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى



الشعراء منهم نساء ورجاالً 
يستحق الدراسة ، لذا  أدبيا أرثا

وظف هذا االدب ذا االتجاه 
عدد من شعراء العصر  الخاص

الحديث في قصائدهم ، وتعنى 
الندوة بالوقوف على اهم هؤالء 
الشعراء وطبيعة هذا التوظيف 

ومظاهره واثره في تغيير مسار 
القصيدة الحديثة بناًء 

 وموضوعات .

 إدارةورشة عمل /  02

الوقت و التخلص 

 من الطاقة السلبية

 

يوم  91/01/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

 وأدارتهالوقت  أهميةتتناول 
وكيفية التخلص  إيجابيبشكل 

 من الطاقة السلبية وانعكاساتها .

قاعة 
 االدريسي

وحدة االرشاد 
النفسي والوجيه 

 التربوي

وحدة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

) ورشة ( مبادئ  91
لجودة ا إدارة

 الشاملة 

يوم  31/01/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تحقق  ألجلهنالك خطوات 
الشروط المطلوبة للجودة مثل 
التقليل من التكاليف واختصار 

 األرشفةالزمن وتهيئة 
 وأعدادوالورقية  اإللكترونية

 وتدريب العالمين في الجودة .

قاعة 
 االدريسي

شعبة الضمان 
 والجودة

شعبة الضمان والجودة 
 والكليات االخرى

) ندوة ( الدراسات  90
االثارية بين الواقع 

 والطموح

يوم  4/00/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول الندوة واقع الحال للوسط 
ري والتحديات التي تواجه االثا

البحث االثاري من خالل 
التدمير والنهب والسلب 

والطموح بالنهوض بالمستوى 
العلمي من خالل الحماية 

 وتوسيع البحث العلمي

قاعة طه 
 باقر

قسم االثار واالقسام  قسم االثار
المناظرة لها والكليات 

 االخرى 

 اللغة االنكليزيةقسم قسم اللغة قاعة يتناول الوقوف على واقع العلوم يوم  6/00/9102) مؤتمر ( قضايا  99



معاصرة في 
البحوث 

والدراسات اللغوية 
 واالدبية

 

الدراسات والبحوث اللغوية  االنسانية واحد
واالدبية الحديثة وابرز المناهج 

ها العلمية المعاصرة التي شهدت
 االبحاث في كال الجانبين

 

واالقسام المناظرة لها   االنكليزية االدريسي
 والكليات االخرى

) ندوة ( ادارة  93
وتنمية الموارد 

 المائية في العراق

يوم  00/00/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

وضع الخطط التنموية 
وادارة والستراتيجية لتنمية 

 مصادر المياه في العراق

قاعة  
 الفراهيدي

 الجغرافيةقسم  قسم الجغرافية
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

)مؤتمر (  94
المرجعيات 

الفكرية لرواد علم 
االجتماع في 

رؤية  –العراق 
 تحليلية معاصرة 

يوم  03/00/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

الهدف هو التعرف على 
التوجهات الفكرية والعلمية التي 

اعتمدها باحثي ومفكري علم 
االجتماع العراقيين بهدف تفسير 
المشهد العراقي المعاصر برؤية 

سوسيولوجية شاملة الجوانب 
الفكرية واألنثروبولوجيا وخدمة 

في تحقيق االجتماعية مجتمعة 
الهدف االسمي اال وهو 

العراقي المجتمع النهوض ب
 أنواعلكل  وتقديم الحلول

 المشكالت 

قاعة 
 االدريسي

قسم علم االجتماع  قسم علم االجتماع
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

التأريخ ) ورشة (  95
الرقمي : استخدام 
الوسائط التقنية في 

الدراسات 
 التأريخية

يوم  01/00/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

اهمية  تسليط الضوء على
الطرق الحديثة في دراسة 

التاريخ في محاولة لمواكبة 
 التطور في الجامعات العالمية

قسم قاعة 
 التاريخ

واالقسام  التاريخقسم  التاريخقسم 
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

)مؤتمر (  96
المشكالت النفسية 
لإلنسان العراقي 

يوم  91/00/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

للحياة مهمات واالنسان 
المعاصر مثقل بالكثير من 
االفكار والمتطلبات هذا ما 

قاعة 
 االدريسي

علم النفس قسم  علم النفسقسم 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى



 المعاصر
 

يسبب له الضغوط النفسية وهو 
 ا يتناوله المؤتمر

)ندوة( الفلسفة  97
واالخالقيات 

 التطبيقية 

يوم  95/00/9102
 حدوا

العلوم 
 االنسانية

عالقة للبعد  إيجادتحاول الفلسفة 
والبعد العملي  لألخالقالنظري 

من خالل استدعاء الفلسفة 
 المعاصرة 

قاعة 
مدني 
 صالح

قسم الفلسفة واالقسام  قسم الفلسفة
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

)ندوة( اللسانيات  91
في مناهج 

 الجامعات العراقية
: الحضور 

 والغياب 

يوم  97/00/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يهتم علم اللسانيات بدراسة 
وخصائصها  اإلنسانيةاللغات 

وتراكيبها ودرجات التشابه 
والتباين فيما بينها وتأتي هذه 

الندوة لتستقصي هذا العلم 
الحديث في الجامعات العراقية 

انه غائب في عدد منها  إذ
وبين هذا  وحاضر في عدد اخر

الجدلية قائمة وذاك تظل هذه 
 أسبابهايحاول الباحثون عرض 

 إيجادفي بحوثهم محاولين 
الناجعة لها الحلول والمعالجات 

. 

قاعة 
 االدريسي

قسم اللغة العربية  قسم اللغة العربية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

ندوة / مخاطر  92

على  اإلدمان

و عالقته  األنترنت

بانخفاض المستوى 

 الدراسي

يوم  9/09/9102
 واحد

العلوم 
 اإلنسانية

طرح الطرق لمعالجة مخاطر 
 األنترنيتعلى  اإلدمان

وانعكاساته في انخفاض مستوى 
 التعليم بين طالب الجامعة .

قاعة 
 االدريسي

وحدة االرشاد 
النفسي والوجيه 

 التربوي

وحدة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

)ندوة( التدريب  31
على فهم واستخدام 

 إدارة أدوات
الشاملة الجودة 

يوم  4/09/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

هنالك معايير ومفاهيم تتعلق 
 األداءبتطبيقات الجودة مثل 
 والتقييمالمؤسسي واالكاديمي 

الذاتي وتحليل البيانات 

قاعة 
 االدريسي

شعبة الضمان 
 والجودة

 شعبة الضمان والجودة 
 والكليات االخرى

 



 األساسيةوعالقتها 
 للجودة

 والوصف االكاديمي .

مؤتمر المعالجات   30
 األكاديمية

للمشكالت العراقية 
السياسية 

 واالجتماعية

يوم  04/09/9102
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يتناول المؤتمر المشكالت 
والعوائق السياسية واالجتماعية 

على الواقع العراقي وطرق 
 العالج لهذه المشكالت .

قاعة 
 االدريسي

اقسام الكلية والكليات  اقسام الكلية 
 االخرى 

 

 

 البريد االلكتروني للمعاون العلمي 

mahmoudkaysi@yahoo.com 

 رقم الهاتف 

17719643111 

mailto:mahmoudkaysi@yahoo.com
mailto:mahmoudkaysi@yahoo.com

