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مدة  موعد االنعقاد عنوان النشاط
 االنعقاد

تخصص 
 النشاط

مكان  نبذة موجزة عن النشاط
 االنعقاد

 الجهات المشاركة الجهة المنظمة
 
 

)مؤتمر( المؤتمر  1
العلمي االول 

حول الفيلسوف 
 دمحم باقر الصدر

42-
42/3/4242 

العلوم  يومان
االنسانية 
 والعلمية

هدف المؤتمر الكشف عن 
الجوانب االبداعية في نتاجات 
الفيلسوف دمحم باقر الصدر في 
مجاالت الفلسفة واالجتماع 
واالقتصاد والفن والفكر 

 االسالمي .

 –كلية االداب  النجف
 جامعة بغداد

معهد الدراسات العقلية 
 في النجف االشرف

)  مؤتمر ( في  4
مئوية ثورة 

العشرين : ثورة 
العشرين في 
الدراسات 

 واليابانية العراقية

2-
7/12/4242 

اربعة 
 ايام

العلوم 
 االنسانية

يهدف المؤتمر وبمناسبة مرور 
مائة سنة على ثورة العشرين 

الكشف عن االثر من هذه الثورة 
على الدراسات العراقية 

 واليابانية

قاعة 
 االدريسي

 –كلية االداب 
 جامعة بغداد

بالتعاون مع جامعة 
 تشيبا اليابانية

توطيد )مؤتمر (  3
السلم األهلي و 
إقامة الدولة 
 المدنية العادلة

العلوم  يومان 11/3/4242
 االنسانية

التعريف بأهمية السلم األهلي 
بين أطياف العراق و دور 
المؤسسات الرسمية و غير 

الرسمية بتوطيد و تنمية السلم 
األهلي بالتظافر مع الجهود 

الخالقة لبناء الدولة المدنية التي 
لعدالة االجتماعية و تقوم على ا

 السلم األهلي

قاعة  قسم 
علم 

 االجتماع

قسم علم االجتماع  قسم علم االجتماع
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى
مراكز البحث العلمي و 
المهتمين بالدراسات 

 االجتماعية –السياسية 

) مؤتمر ( تاريخ  2
التعليم في العراق 
نظرة تقييمية في 

 االداءالعمل و 

يوم  11/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يهتم هذا المؤتمر بدراسة 
تحليلية وعرض تاريخي للتعليم 
في العراق عبر تاريخه الطويل 
ابتداء من العصور القديمة و 
مرورا بعصوره االسالمية او 

قاعة 
 االدريسي

قسم  -كلية االداب
 التاريخ

قسم التاريخ واالقسام 
المناظرة لها والكليات 

 االخرى



الوسيطة و انتهاء بعهوده 
الحديثة و المعاصرة في محاولة 

ق و لفهم تاريخ التعليم في العرا
نقد الجوانب السلبية فيه و 

االستفادة من الجوانب االيجابية 
ويشمل كل المؤسسات التعليمية 

 في تاريخ العراق

) مؤتمر (  2
 اللغوية الدراسات

 في واألدبية
 المتأخرة العصور

يوم  32/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

مصادر  على الضوء تسليط
العصور اللغة واألدب في 

المتأخرة التي ُعرفت بكثرة 
 النتاج اللغوي واألدبي

قاعة قسم 
اللغة 
 العربية

قسم اللغة العربية  قسم اللغة العربية
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) مؤتمر (  6
المؤسسة الدينية 

واثرها على 
 المجتمع

يوم  1/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

 أهمية إبرازالى  المؤتمر أهداف
الدين في حياة االفراد بصورة 
خاصة والمجتمع بصورة عامة 
وربط الماضي بالحاضر ومدى 
تأثير الماضي في واقع المجتمع 
الحالي من الناحية الدينية ومدى 
 تأثر رجال الدين في هذا الجانب

 قاعة
 االدريسي

قسم االثار واالقسام  قسم االثار
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

) مؤتمر ( علم  7 
النفس : الواقع 

 والطموح

يوم  44/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

يهدف المؤتمر الستعراض 
اهمية الدراسات الخاصة بالعلوم 
النفسية ودورها الكبير والوقوع 
على اخر مستجدات هذه العلوم 

 والتطور التي وصلت اليه
 

قاعة قسم 
 علم النفس

قسم علم النفس  قسم علم النفس
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) مؤتمر( العلوم  1
االنسانية 

واالجتماعية 
ت االرقمية : قراء

12/14/
4212 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية 

يهدف المؤتمر الى ربط العلوم 
االنسانية باخر التطورات التقنية 
في العالم وتعد الثورة الرقمية 
احدى الثورات التي طالت 

قاعة 
 االدريسي

االداب اقسام كلية  كلية االداب 
 والكليات المناظرة لها



في استخدام 
التقنيات الرقمية 
في تطوير العلوم 

االنسانية 
 واالجتماعية 

العلوم االنسانية واالجتماعية 
كما يهدف لزج اقسام كلية 
االداب في قلب هذه الثورة 

 المعرفية

) ندوة (الموروث  2
االدبي واثاره في 

حضارة بالد 
 الرافدين

يوم  4/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهدف الندوة الى ابراز السجل 
الحافل بالنتاجات االدبية والتي 

كان لها اثر كبير في ادب 
الحضارات االخرى 

وانعكاساتها على االداب 
 االخرى .

طه قاعة 
 باقر

قسم االثار واالقسام  قسم االثار
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

) ندوة ( منظومة  12
االهوار 

والمستنقعات في 
جنوب العراق 
 ومستقبلها الواعد

يوم  2/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول الندوة التحليل المكاني 
لمنطقة االهوار  بين التاريخ 

 المستقبليةالجغرافي والتنمية 

قاعة 
 الفراهيدي

قسم الجغرافية   قسم الجغرافية
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) ندوة( ترجمة  11
الشعر بين الممكن 

 والمستحيل

يوم  2/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تناقش الندوة ترجمة الشعر 
وتبحث سبل االرتقاء بالترجمة 

 االدبية

قاعة  قسم 
اللغة 

 االنكليزية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة االنكليزية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) ندوة ( هجرة  14
 –الشباب 

االسباب 
 والمعالجات

يوم  16/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهدف الندوة للتعريف بخطورة 
ظاهرة هجرة الشباب على 

المجتمع واالسباب التي جعلت 
الهجرة للوقوف على الشاب 

 ايجاد حلول لهذه الظاهرة

قاعة قسم 
 علم النفس

قسم علم النفس  قسم علم النفس
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

) ندوة ( تأويل  13
النص بين الفهم 
االسالمي والفهم 

 الغربي

يوم  43/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تعالج الندوة اشكالية كلمة 
تي امتازت بفتح االفق التاؤيل ال

واكتشاف المميز والجديد 
والجدل حولها الذي ساعد على 

قاعة مدني 
 صالح

قسم الفلسفة واالقسام  قسم الفلسفة
المناظرة لها والكليات 

 االخرى



ظهور المدارس النقدية والفكرية 
 والفنية

)ندوة ( تدريس  12
اللغة االنكليزية 
وفق االساليب 

 التفاعلية

يوم  12/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

اهمية توظيف التكنولوجيا في 
 تدريس اللغة االنكليزية

قاعة  قسم 
اللغة 

 االنكليزية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة االنكليزية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

مشكالت )ندوة (  12
الشباب العراقي 

 المعاصر
 

يوم  42/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

استعراض المشكالت التي 
يواجهها الشباب العراقي و 

الوقوف على اهم المعالجات و 
 الحلول

قاعة  قسم 
علم 

 االجتماع

قسم علم االجتماع  قسم علم االجتماع
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

)ندوة (  مخاطر  16
التدخين عند 

 الشباب

يوم  47/2/4242
 واحد

العلوم 
 نيةاالنسا

للوقوف على اضراره الصحية 
على الرئتين و اثره الكبير على 
حياة االنسان و توعية شباب 
اليوم على مخاطره و خاصة 
اصبح التدخين سواء السجارة 

اوالسكائر االلكترونية او 
االركيلة ظاهرة خطيرة في 

 المجتمع يجب الحد منها

قاعة 
 االدريسي

قسم التاريخ واالقسام  قسم التاريخ
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

) ندوة ( الكتابة  17
االبداعية لدى 
طلبة اللغة 

االنكليزية في كلية 
االداب : الطاقات 
الكامنة وفرص 

 التميز

يوم  2/11/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

اساليب االرتقاء بمقدرات الطلبة 
االدبية والوقوف على 

احتياجاتهم لحثهم على االبداع 
 والتميز

اعة  اللغة ق
 االنكليزية

قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة االنكليزية 
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

)ندوة ( االنتحار :  11
االسباب النفسية 

 واالجتماعية

16/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهدف الندوة لمناقشة ظاهرة 
االنتحار التي اصبحت متفشية 
في مجتمعنا والوقوف على 

قاعة علم 
 النفس

قسم علم النفس  قسم علم النفس
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى



االسباب المختلفة التي تقف  
وراءه وتوعية ابناء المجتمع 

 لخطورة هذه الظاهرة

)ندوة( الفلسفة بين  12
 ظير والتطبيقالتن

11/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تعالج الندوة المشكالت التي 
عانت وال تزال تعاني منها 

التيارات الفلسفية  والفجوة التي 
اصطدمت بها ما بين مثالية 

 الفكرة وضعف التطبيق

قاعة مدني 
 صالح

قسم الفلسفة واالقسام  قسم الفلسفة
المناظرة لها والكليات 

 وبيت الحكمةاالخرى 

 العربية)ندوة(  42
 االقليمية واللغات

 والتأثير التأثر -

43/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

بيان تأثر اللغة العربية باللغات 
المتاخمة للدول العربية إقليميا ، 

 وتأثيرها فيها

قاعة مهدي 
المخزومي 
بقسم اللغة 

 العربية

 قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

االبتزاز ندوة /  41

االلكتروني 

 ومخاطره

42/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 اإلنسانية

مناقشة ظاهرة االبتزاز 
اإللكتروني وكيفية التعامل مع 
هذه الظاهرة الخطيرة على 
مجتمعنا وتوعية الناس على 
كيفية التصرف عند التعرض 

 لها

قاعة 
 االدريسي

وحدة االرشاد 
النفسي والوجيه 

 التربوي

وحدة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

 التقييم)ندوة(  44
 لالداء المؤسسي

 الوظيفي

32/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

 التقييم)  النشاط هذا من الهدف
 بصورة السعى هو( المؤسسي

 االنحرافات اكتشاف إلى مباشرة
 مؤسسيال التطوير برنامج ،و

 أداء تحسين إلى ايضا يهدف
 لتقديم الحـكــومية المؤسسات

 للمستفيدين الخدمات افضل
 مكلفة غير وأداة منهج بتبني
 تعزيز من الموظفين تمكن

 اليها ينتمون التي المؤسسات

قاعة 
 االدريسي

شعبة الضمان 
 والجودة

 شعبة الضمان والجودة
 والكليات االخرى

 



 التقييم اجراءات خالل من
 ومتابعة وإعداد والتحليل الذاتي

 .األهداف لتنفيذ العمل خطط

( ظاهرة ورشة ) 43

الغش الدراسي : 

االسباب 

 والمعالجات

يوم  1/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تهتم بمناقشة ظاهرة الغش 
وطرقه  الدراسي بانواعه

المختلفة لدى الطلبة والبحث في 
االسباب من اجل محاولة ايجاد 
حلول ناجعة للتقليل او معالجته 

 بصورة نهائية

قاعة 
 االدريسي

وحدة االرشاد 
النفسي والوجيه 

 التربوي

وحدة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

 تنظيم)ورشة(  42
 السجالت

يوم  6/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

الهدف من النشاط تنظيم الملفات 
والسجالت وفقاً للتطور في 
وسائل الوصول الى االوامر 
والمستندات المطلوبة منها 
الورقي ومنها االلكتروني ، 
ووسائل التوثيق بما يضمن 
سهولة استخراج البيانات 

المطلوبة ، سواء في الشعب 
والوحدات االدارية ام االقسام ، 

ووضع سجالت خاصة 
سبين وادرجها ببرامج بالمنت

الكترونية اضافة الى ادراج 
بعض البيانات في موقع الكلية 

مثل السيرة او الوصف 
االكاديمي ، وسجالت للطلبة ، 

وتبويب وحفظ النشاطات 
والخطط العلمية والرياضية 

 والفنية االقسام والشعب .

قاعة 
 االدريسي

شعبة الضمان 
 والجودة

شعبة الضمان والجودة 
 االخرىوالكليات 

قسم الجغرافية   قسم الجغرافيةقاعة تتناول متابعة البرنامج العلوم يوم  13/2/4242)ورشة(  42



الجغرافية 
والبرنامج 

الحكومي : متابعة 
 وتقييم

الحكومي فهي تحدد مسارات  االنسانية واحد
تنمية المدن والتعليم والصحة 
والصناع والبيئة والموارد 

 االخرى

واالقسام المناظرة لها  الفراهيدي
 والكليات االخرى

)ورشة( مباحث  46
االكسيولوجيا 
 ودورها الراهن

يوم  42/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول الورشة االشكالية الجدلية 
حول الدين والفلسفة والعلم 

 والعالقة بينهم .

قاعة مدني 
 صالح

قسم الفلسفة واالقسام  قسم الفلسفة
لكليات المناظرة لها وا
 االخرى

 النص) ورشة(  47
 في الصوفي

 النقدي المعيار
 وحديثا قديما

يوم  2/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

الوقوف نقديا على النص 
الصوفي ، كونه نصا متميزا 

 ومتفردا في النتاج العربي

قاعة مهدي 
المخزومي 
بقسم اللغة 

 العربية

قسم اللغة العربية  قسم اللغة العربية
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

( ورشة ) 41

التأثيرات السلبية 

النواع االدمان ) 

ادمان المخدرات 

، االنترنيت 

وطرق االبتعاد 

 عنها

 

يوم  6/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول الورشة ظاهرة االدمان 
على المخدرات واالنترنيت 

النها اصبحت ظواهر متفشية 
العراقي ومحاولة في المجتمع 

ايجاد طرق سليمة لالبتعاد عنها 
. 

قاعة 
 االدريسي

وحدة االرشاد 
النفسي والوجيه 

 التربوي

وحدة االرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي

 فن) ورشة (  42
 السكرتارية

 المكتب وادارة

46/12/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

 تعليم  النشاط هذا من الهدف
 بـ االدارية المكاتب في العاملين

 وإتمام، العمل وقت إهدار عدم
 وعدم ، للمطالب وفقا األعمال
 في إال اآلخرين على االتكال

 الخطط ووضع، الضرورة
 األعمال لتنفيذ ؛ السليمة
 األجهزة وإعداد، المطلوبة
 الالزمة المكتبية واألدوات

قاعة 
 االدريسي

شعبة الضمان 
 والجودة

شعبة الضمان والجودة 
 والكليات االخرى



 العمل فريق واحترام،  للعمل
 الزبون رضا تحصيل وامكانية
 العاملين او والخارجي الداخلي

 . الدائرة في

) ورشة( دور  32
التنقيبات االثرية 
في الكشف عن 

الحضارات 
 المتعاقبة

41/12/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

اظهار ابرز المستجدات 
التنقيبات والمعلومات حول 

االخيرة الت حدثت في السنوات 
االخيرة واستضافة احد المنقبين 
لمعرفة اخر التطورات العلمية 

 في هذا الجانب .

قاعة طه 
 باقر

قسم االثار واالقسام  قسم االثار
المناظرة لها والكليات 

 االخرى

) ورشة ( دور  31
القطاع الحكومي 
واالهلي في تنمية 
الطاقة الكهربائية 

 يحيةوالر
 

يوم  4/11/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول الورشة طرق امكانية 
ايجاد الحلول لمشكلة الطاقة 

 الكهربائية في العراق
 

قاعة 
 الفراهيدي

قسم الجغرافية  قسم الجغرافية
واالقسام المناظرة لها 

 والكليات االخرى

دور )ورشة (  34
االختصاصي 
االجتماعي في 
 المحاكم العراقية

يوم  2/11/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

مناقشة دور االختصاصي 
االجتماعي في المحاكم العراقية 
من خالل التعرف على مدى 

تأثيره في تخفيف وحل 
المشكالت االسرية التي تصل 

الى المحاكم العراقية وهل هناك 
 دور فاعل له ام ال من

قاعة 
 االدريسي

قسم علم االجتماع  قسم علم االجتماع
االقسام المناظرة لها و

والكليات االخرى 
ووزارة العمل 

والشؤون االجتماعية 
 ووزارة العدل

) ورشة ( تمكين  33
لتجاوز  المرأة

الظواهر السلبية 
 في المجتمع

11/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

هدف النشاط تشخيص ابرز 
المفاصل االجتماعية التي تعاني 

منها المرأة كظاهرة العنف 
السري و االستغالل في بعض 
المؤسسات الحكومية و التحرش 

قاعة قسم 
 التاريخ

قسم التاريخ واالقسام  قسم التاريخ
المناظرة لها والكليات 
االخرى ومنظمات 

 المجتمع المدني



في الشارع وكيفية تمكينها من 
 تجاوز هذه الظواهر السلبية.

)حلقة نقاشية(  32
الرسامين 

الواقعيين ودورهم 
في العمائر 
 المندرسة

يوم  1/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

توثيق للعمائر التي اندثرت 
وذلك من خالل الرسامين  
القدماء الذين قاموا برسمها 

 وتوثيقها .

قاعة طه 
 باقر

 -كلية االداب 
 قسم االثار

 اتذة قسم االثاراس

) حلقة نقاشية (  32
بالد الرافدين 
وعالقتها بدول 
الجوار : التأثير 

 والتأثر

يوم  1/3/4242
 واحد

 العلوم
 االنسانية

ابراز العالقات الوطيدة بين 
بالد الرافدين والبلدان االخرى 

منها العالقات االيجابية 
والمتواترة ما اثرت هذه 

العالقات في كافة النواحي 
سواء االقتصادية واالجتماعية 

 والفن وغيرها .

 طه قاعة
 باقر

 - االداب كلية
 االثار قسم

 االثار قسم اساتذة

) حلقة نقاشية (  36
الواقع البيئي في 
العراق بعد عام 

4223 

يوم  12/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

مناقشة اهم التغيرات التي 
شهدتها البيئة في العراق بعد 

وذلك بسبب  4223عام 
التجاوز على االراضي 

الزراعية وانتشار العشوائيات 
في مناطق كبيرة من بغداد 
وانتشار مكبات النفايات 
واستعراض الحلول واهم 

الوسائل التي من الممكن ان 
تنهض بالواقع البيئي في العراق 

. 

قاعد 
 الفراهيدي

 –كلية االداب 
قسم الجغرافية 

ونظم المعلومات 
 الجغرافية

 ذة قسم الجغرافيةاسات

حلقة نقاشية (   ( 37

ادارة الموارد 
المائية في العراق 

يوم  44/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تناقش الحلقة اهم الطرق التي 
من الممكن ان تمكننا من 

االستفادة القصوى من الوارد 

قاعد 
 الفراهيدي

 –كلية االداب 
قسم الجغرافية 

ونظم المعلومات 

 الجغرافية قسم اساتذة



المائي الفائض الذي يأتي في  : السبل والمعالجة
بعض السنوات الرطبة والتي 

الممكن ان نستفيد منه في  من
 السنوات الجافة

 الجغرافية

)حلقة نقاشية (  31
نظام المقررات 
الجديد واليات 

تطبيقه في اقسام 
 اللغة االنكليزية

يوم  42/3/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تطبيق وانجاح مناقشة سبل 
 نظام المقررات الجديد

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

اساتذة قسم اللغة 
 االنكليزية

) حلقة نقاشية (  32
دور الوساطة في 
 تحويل الصراع

يوم  2/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

اهمية دور الوسيط في حل 
 النزاعات بالطرق السلمية

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

اساتذة قسم اللغة 
 االنكليزية

( حلقة نقاشية ) 22
تداعيات استخدام 

طلبة الجامعة 
لوسائل االتصال 
على المستوى 

 العلمي

يوم  14/2/4242
 واحد

العلوم 
االجتماع

 ية

عقد جلسة حوارية مع الطلبة 
لالقسام من المراحل كافة و 

العلمية للكلية بهدف التحاور 
معهم في استعراض اهم 
المشاكل و الحلول التي 

يواجهونها بسبب استخدام 
وسائل التواصل و اثره على  

 مستواهم وانجازهم العلمي

قاعة قسم 
علم 

 االجتماع

 –كلية االداب 
قسم علم 
 االجتماع

اساتذة قسم علم 
 االجتماع

 ) حلقة نقاشية ( 21
ضرورات التعداد 

العام للسكان 
لمستقبل التنمية 

 في العراق

يوم  12/2/4242
 واحد

 العلوم
االجتماع

 ية

موضوع مهم و ضروري هدفه 
التعرف على الوعي التنموي 

للمجتمع العراقي عامة و النخبة 
المثقفة من االكاديميين و 
الباحثين في مجال التنمية 
االجتماعية و التخطيط 

العمراني خاصة . من اجل 
التعرف على الواقع التنموي 

قاعة قسم 
علم 
 عاالجتما

 –كلية االداب 
قسم علم 
 االجتماع

اساتذة قسم علم 
وزارة  االجتماع و

 التخطيط
معهد التخطيط اإلقليمي 

 و الحضري

 



واالجتماعي و العمراني 
 للمجتمع العراقي

) حلقة نقاشية(  24
كيفية السيطرة 
على ظاهرة 
السرقات 
 االلكترونية

يوم  46/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

انتشرت في اآلونة االخيرة 
ظاهرة السرقات االلكترونية 
بشكل كبير و متزايد بسبب 
انتشار االجهزة و الهواتف 

الذكية... فالهدف من الحلقة هو 
توعية المواطن و ال سيما 

الطالب الجامعي لهذه الجرائم 
االلكتروني و كيفية التعامل اذا 
تعرض لهذا النوع من السرقات 

 و تقديم النصائح للحد منها .

قاعة قسم 
 التاريخ

 –كلية االداب 
 ريخقسم التا

اساتذة قسم التاريخ 
بالتعاون مع وزارة 

 الداخلية

 ) حلقة نقاشية ( 23
اساليب التبليغ عن 

الظواهر غير 
القانونية و الحد 

 منها

يوم  3/2/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تعريف المواطن العراقي عن 
الكيفية التي يتبعها للتبليغ عن 
الظواهر غير القانونية التي 

 العراقي.عمت المجتمع 

 قسم قاعة
 التاريخ

 –كلية االداب 
 قسم التاريخ

 اساتذة قسم التاريخ

) حلقة نقاشية(  22
العالقة لجدلية بين 

الدين والفلسفة 
 والعلم

42/12/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول االشكالية الجدلية بين 
الدين والفلسفة والعلم والعالقة 

 بينهم

قاعة مدني 
صالح 
بقسم 
 الفلسفة

 –كلية االداب 
 قسم الفلسفة

 اساتذة قسم الفلسفة

)حلقة نقاشية (  22
هللا  ما بين الفهم 
الديني التقليدي 
والفهم الفلسفي 
 والفهم العرفاني

يوم  1/11/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تتناول الحلقة مناقشة معنى 
كلمى هللا ومدى الفهم لها في 
 الديانات المختلفة للوصول الى

 معنى مشترك لها .

قاعة مدني 
صالح 
بقسم 
 الفلسفة

 –كلية االداب 
 قسم الفلسفة

الفلسفة قسم اساتذة  

 ) حلقة نقاشية ( 26
 بين األطفال أدب

يوم  1/11/4242
 واحد

العلوم 
 االنسانية

تناول أدب األطفال شعرا ونثرا 
، بنوعيه : الذي ُكتب لغرض 

 قاعة
 مهدي

 –كلية االداب 
 قسم اللغة العربية

اساتذة قسم اللغة 
 العربية



لغرض التسلية ، والذي ُكتب  والتنشئة التسلية
 التنشئة والتثقيف

 المخزومي
 اللغة قسم/ 

 العربية

 ) حلقة نقاشية ( 27
 المعاجم
– التخصصية  

 والطموح الواقع

12/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

عرض أنواع المعاجم في 
الدراسات المتنوعة كمعاجم 
اللغة والنقد والسيمياء ..الخ 

والسعي الى تحقيق الطموح في 
تطوير هذه المعاجم عند العرب 

 على أرض الواقع

 قاعة
 مهدي

 المخزومي
 اللغة قسم/ 

 العربية

 – االداب كلية
 العربية اللغة قسم

 اللغة قسم اساتذة
العربية بالتعاون مع 
 المجمع العلمي العراقي

) حلقة نقاشية (  21
المخدرات 

واثارها النفسية 
 واالجتماعية

44/11/
4242 

يوم 
 واحد

العلوم 
 االنسانية

الكشف عن مخاطر المخدرات 
وتوعية الناس لمتابعة وتجنب 

 هذه الظاهرة

قاعة قسم 
 علم النفس

 –كلية االداب 
 قسم علم النفس

 اساتذة قسم علم النفس

 

 


