
موعد االنعقادالقسمالكلٌةعنوان النشاطت

14/1/2014 اللغة االنكلٌزٌةاالدابمؤتمر مناهج حدٌثة فً دراسة االستعارة االدراكٌة1

14/05/2014اللغة االنكلٌزٌةاالدابمؤتمراالدب العالمً و تجلٌاته المعاصرة2

 2014/ 11/ 19  االجتماعاالداب (التحدٌات وأفاق المستقبل : السٌاسة االجتماعٌة فً العراق  )مؤتمر 3

4
الدراسات العراقٌة والٌابانٌة من )الٌابانً العراقً – مؤتمر المنتدى العراقً 

(منظورٌن
التارٌخاالداب

1-4/5/ 2014

01/05/2014الجغرافٌة االدابالمؤتمر الجغرافً العالمً الثان5ً

01/09/2014علم النفساالدابمؤتمر قضاٌا الشباب والمستقبل6

2014//15/5علم النفساالدابمؤتمر علم النفس بٌن الماضً والحاضر 7

 2014 / 3 / 20-16اآلثاراالدابالمؤتمر السنوي للدراسات اآلثارٌة 8

2014 / 4 / 17-13اآلثاراالدابالمؤتمر العالمً لعلم المسمارٌات9

2014/ 4/ 25-24اللغة العربٌةاالداباآللٌات والمنهج: مؤتمر اللسانٌات فً أقسام اللغة العربٌة 10

 2014/ 3/ 5 االجتماعاالداب (اآلثار االجتماعٌة والنفسٌة للطالق المبكر على المرأة العراقٌة )ندوة 11

 2014 / 4/ 9 االجتماعاالداب (إشكالٌة التنظٌر والتطبٌق : النظرٌة االجتماعٌة المعاصرة  )ندوة 12

 2014 / 10/ 15 االجتماعاالداب (النوع االجتماعً والتنمٌة المستدامة  )ندوة 13

 2014/ 12 / 24 االجتماعاالداب (قراءة سوسٌولوجٌة : التعددٌة واالندماج االجتماعً  )ندوة14

03/06/2014الجغرافٌة االداب(الطاقة المتجددة فً العراق الرٌاح وامكانٌة استخدامها)ندوة 15

04/06/2014الجغرافٌة االدابندوة الهبة الدٌموغرافٌة فً العراق وعالقتها بسوق العمل 16

05/07/2014الجغرافٌة االدابندوة الواقع المائً للعراق والتغٌرات المناخٌة17

10/01/2014الجغرافٌة االدابندوة المخاطر البٌئٌة فً العراق وتأثٌراتها فً المجتمع18

01/11/2014الجغرافٌة االدابندوة اثر نظم المعلومات الجغرافٌة على منهجٌة علم الجغرافٌة19

12/10/2014الجغرافٌة االدابندوة ازمة الطاقة الكهربائٌة فً العراق الواقع والمعالجات20

07/01/2014الفلسفة االدابفً راهنٌة الفلسفة االسالمٌة وجدل الحداثة ومابعدها: ندوة21

18/3/2014الفلسفة االداباالبداع الفلسفً فً الفكر العربً المعاصر: ندوة22



2014//8/4الفلسفة االدابالرهانات والتحدٌات:  ندوة فلسفة الدٌن 23

22/4/2014الفلسفة االدابندوة الموقف الفلسفً من جدل الهوٌة والكونٌة24

30/9/2014الفلسفة االدابندوة  عالقة الفلسفة بالعلم وافاقها25

25/2/2014الفلسفة االدابمئوٌة الفٌلسوف االمرٌكً شارلز بٌرس26

12/11/2014الفلسفة االدابندوة فلسفة التارٌخ من العناٌة الى النهاٌة27

07/10/2014الفلسفة االدابعلم اجتماع العلوم- ندوة الفلسفة والعلم 28

10/02/2014االثاراالدابندوة تتعلق باآلثار وحماٌتها من السرقة29

15/1/2014االثاراالدابندوة تتعلق بالشخصٌات اآلثارٌة 30

20/02/2014عربًاالدابندوة اشكالٌات التعرٌب فً المصطلح العلمً 31

08/01/2014عربًاالدابندوة تأثٌر االعالم فً لغة المتلقً 32

14/03/2014عربًاالدابندوة القراءة المنهجٌة للالدب 33

02/03/2014علم النفساالدابندوة علم النفس االٌجابً 34

04/03/2014علم النفساالدابندوة علم النفس الصحة والمرض35

علم النفساالدابورشة عمل علم النفس واالدارة  36
20/3/2014

19/3/2014  االدابتوحٌد المصطلح فً العلوم االجتماعٌة)المؤتمرالعلمً السنوى لكلٌة االداب 37

15/5/2014علم النفس  االدابمؤتمر علم النفس بٌن الماضً والحاضر38

7/10/2014-2التارٌخ  االداب(مؤتمر )مدرسة الحولٌات الفرنسٌة وتأثٌرها فً المؤرخٌن العراقٌٌن    39

01/10/2014لجغرافٌة  االدابندوة المخاطر البٌئٌة فً العراق وتأثٌراتها فً المجتمع40

03/06/2014الجغرافٌة  االدابندوة الطاقة المتجددة فً العراق الرٌاح وطرق استخدامها41




