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 ت

مدة  موعد االنعقاد عنوان النشاط
 االنعقاد

تخصص 
 النشاط

مكان  نبذة موجزة عن النشاط
 االنعقاد

 الجهات المشاركة الجهة المنظمة
 
 

 الفلسفة) ندوة (  1
  والجائحة

يوم  7/3/2022
 واحد

 الفلسفي التعاطي الندوة تتناول انساني
 والقراءات 11كوفيد جائحة مع

 بذلك الخاصة والفلسفية العلمية

قاعة مدني 
 صالح

 –كلية االداب 
 قسم الفلسفة

قسم الفلسفة واالقسام 
المناظرة لها في 

 الكليات 

 مفهوم(  ندوة) 2
 االشتراك
 في واالندماج

 المنظومات
 المؤثرة الضغطية

 العراق مناخ في

يوم  11/3/2022
 واحد

تتناول الندوة المفاهيم المتداولة  انساني
الخاصة في المنظومات 

بالضغط الجوي والعوامل 
 المؤثرة عليها

قاعة قسم 
 الجغرافية

 –كلية االداب 
قسم الجغرافية 

ونظم المعلومات 
 الجغرافية

قسم الجغرافية ونظم 
المعلومات الجغرافية 
واالقسام المناظرة لها 

 في الكليات

 Bestiary)ندوة(  3
in 

Postmodern 
American 
and Arabic 

Poetry 

تهدف الى االطالع على احدث  انساني يوم واحد 28/3/2022
 تقنيات التحليل النصي االدبي

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

قسم اللغة االنكليزية 
واالقسام المناظرة لها 

 في الكليات

 )ندوة( 1
 قراءة في كتاب

خاص  قراءة  تحليلية لمؤلف اجتماعي يوم واحد 1/1/2022
 بأحد اساتذة القسم

قاعة قسم 
علم 

 االجتماع

 –كلية االداب 
قسم علم 
 االجتماع

قسم علم االجتماع 
واالقسام المناظرة لها 

 في الكليات

 )ندوة( 5
 الدولة مئوية

 العراقية

 بناء 2021 عام مع علينا تمر انساني يوم واحد 11/1/2022
 ولعل العراقية الدولة مؤسسات

 الملك تتويج احداثها اهم من
 اب 23 في االول فيصل

1121 
 العراقي الجيش تأسيس ثم ومن

 الثاني كانون ٦ في

قاعة قسم 
 التاريخ

 –كلية االداب 
 قسم التاريخ

 واالقسام التاريخ قسم
 في لها المناظرة

 الكليات
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 1 في العراقية والشرطه.1121
 تاسيسها.1121 الثاني كانون

 .وتطورها

 علم)ورشة (  ٦
 بين ما الكالم
 والجديد القديم

 ما الفروقات أهم تبين الورشة انساني يوم واحد 11/1/2022
 والجديد القديم الكالم علم بين

قاعة مدني 
 صالح

 –كلية االداب 
 قسم الفلسفة

قسم الفلسفة واالقسام 
المناظرة لها في 

 الكليات

 دور)ورشة(  7
 الذكية النقل انظمة
 من الحد في

 النقل مشاكل
 البيئي والتلوث

الورشة تبين دور انظمة النقل  انساني يوم واحد 25/1/2022
الذكية المختلفة ودورها الفاعل 
في تقليل المشاكل التي تسببها 

 من تلوث بيئي

قاعة قسم 
 الجغرافية

 –كلية االداب 
قسم الجغرافية 

ونظم المعلومات 
 الجغرافية

قسم الجغرافية ونظم 
المعلومات الجغرافية 

المناظرة لها واالقسام 
 في الكليات

)ورشة ( السلوك  1
االكاديمي لطلبة 

 الجامعة

تهدف الى التعريف بسلوكيات  انساني يوم واحد 11/1/2022
وادبيات الطالب الجامعي لطلبة 

 المرحلة االولى والثانية

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

اللغة االنكليزية  قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )ندوة( 1
الوعي الطبي من 

وجهة نظر 
 سوسيولوجية

اوراق بحثية تناقش درجة  اجتماعي يوم واحد 30/1/2022
الوعي الطبي و الصحي من 
وجهة نظر الباحثين حسب 
 التخصصات السوسيولوجية

قاعة قسم 
علم 

 االجتماع

قسم  -كلية االداب
 علم االجتماع

االجتماع علم قسم 
بالتعاون مع وحدة 

 التعليم المستمر

 )ندوة( 10
التاريخ قسم إعالم  

 

 عن نبذة الورشة هذه اولنتت انساني يوم واحد 3/10/2022
 قسم الساتذة الذاتية السيرة
 اهمهم من ولعل التاريخ

 حسن ناجي. د. أ /1

 النقيب مرتضى /2

 مظهر احمد كمال /3

 الكبيسي حمدان /1

 الدوري أسامة/ 5

قاعة قسم 
 التاريخ

 –كلية االداب 
 قسم التاريخ

 واالقسام التاريخ قسم
 في لها المناظرة

 الكليات

 الفلسفة ) ورشة ( 11
 وأثرها التطبيقية

10/10/
2022 

 التأثير في الورشة تبحث انساني يوم واحد
 للفلسفة مباشر والغير المباشر

قاعة مدني 
 صالح

 –كلية االداب 
 قسم الفلسفة

 واالقسام الفلسفة قسم
 في لها المناظرة
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 الكليات الراهن الواقع على الراهن الواقع في

 تطور)ندوة (  12
 التكتوني النشاط
 العراق في

 وعالقته
 بؤر باستحداث

 للزالزل جديدة

17/10/
2022 

تبحث الندوة التطور الحاصل  انساني يوم واحد
في مجال النشاط التكتوني في 

 وعالقته بالزالزلالعراق 

 قسم قاعة
 الجغرافية

 – االداب كلية
 الجغرافية قسم
 المعلومات ونظم

 الجغرافية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعلومات

 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

) ورشة( مهارات  13
النجاح في عالم 

 متغير

21/10/
2022 

تهدف الى اعداد طلبة المرحلة  انساني يوم واحد
 الرابعة لمتطلبات سوق العمل

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

اللغة االنكليزية  قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

)ورشة (  11
Critical 

Thinking 

31/10/
2022 

تهدف الى االطالع على احدث   
 تقنيات التحليل النصي االدبي

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

اللغة االنكليزية  قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )ندوة( 15
التعليم االلكتروني 

بين الطالب و 
 االستاذ

تستعرض الندوة من خالل  اجتماعي يوم واحد 7/11/2022
االوراق البحثية ألساتذة القسم 

السلبية اهم نقاط االيجابية و 
 للتعليم االلكتروني و مخرجاته

قاعة قسم 
علم 

 االجتماع

 قسم -االداب كلية
 االجتماع علم

 بالتعاون االجتماع قسم
 التعليم وحدة مع

 المستمر

 )ورشة( 1٦
Thinking 
Positively 

going 
through 
Covid19 

11/11/
2022 

 ظروفتهدف الى التعايش مع  انساني يوم واحد
 االوبئة

 قاعة قسم
اللغة 

 االنكليزية

 –كلية االداب 
قسم اللغة 
 االنكليزية

اللغة االنكليزية  قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 17

Symbolism in 
Teenage 
novels 

21/11/
2022 

تهدف الى االطالع على احدث  انساني يوم واحد
 تقنيات التحليل النصي االدبي

 قسم قاعة
 اللغة

 االنكليزية

 – االداب كلية
 اللغة قسم

 االنكليزية

 االنكليزية اللغة قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في
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)حلقة نقاشية(  11
 المضافة الفلسفات
 الحالي وتأثيرها

23/11/
2022 

 اضيفت التي المباحث بها ويراد انساني يوم واحد
 العلم كفلسفة التقليدية للفلسفة

 والسياسة والقانون والتاريخ

 مدني قاعة
 صالح

 – االداب كلية
 الفلسفة قسم

 واالقسام الفلسفة قسم
 في لها المناظرة

 الكليات

 )حلقة نقاشية( 11
انثروبولوجيا 

التغير األجتماعي 
بعد جائحة 

 كورونا

21/11/
2022 

تعالج الحلقة النقاشية موضوع  اجتماعي يوم واحد
دراية طلبة القسم من الدراستين 

المرحلة الثالثة و  االولية في
سات العليا االرابعة و الدر

خاصة ممن له انقطاع عن 
البحث العلمي و التحق 

بالدراسة و اهم الصعوبات التي 
 يواجهها و المعالجات

قاعة قسم 
علم 

 االجتماع

 –كلية االداب 
قسم علم 
 االجتماع

 علم االجتماع  قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 نقاشية()حلقة  20

 السياحة صناعة
 في تنميتها وسبل

 .العراق

30/11/
2022 

تبحث في العوامل التي تصنع  انساني يوم واحد
 السياحة وتطورها في العراق

 قسم قاعة
 الجغرافية

 – االداب كلية
 الجغرافية قسم
 المعلومات ونظم

 الجغرافية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعلومات

 اله المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 21
Pragmatic 

Analysis  of 
the  

Translation 
of Culture-

Specific 
English 

Proverbs into 
Arabic 

تهدف الى االطالع على احدث  انساني يوم واحد 5/12/2022
 تقنيات الترجمة

 قسم قاعة
 اللغة

 االنكليزية

 – االداب كلية
 اللغة قسم

 االنكليزية

 االنكليزية اللغة قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 22
دور شعبة التأهيل 

حلقة تناقش المسارات  اجتماعي يوم واحد 7/12/2022
المهاراتية و التخصص للطالب 

قاعة قسم 
علم 

 –كلية االداب 
قسم علم 

قسم علم االجتماع 
بالتعاون مع شعبة 



 2022جامعة بغداد واقسامها لسنة  –والحلقات النقاشية  الخاص بكلية االداب  جدول المؤتمرات والندوات وورش العمل

 

و التوظيف في 
مساعدة الطالب 

للبحث عن فرصة 
 العمل

قبل و بعد التخرج و دور شعبة 
الطالب التاهيل في تسويق ذات 
 في سوق العمل

التاهيل و التوظيف في  االجتماع االجتماع
 كلية االداب

)حلقة نقاشية (  23
 الخطاب تجديد

 بين ما الديني
 والتراث األصالة

12/12/
2022 

 أهم النقاشية الحلقة تتناول انساني يوم واحد
 قراءة في برزت التي النقاط

 واالصالة التراث

 مدني قاعة
 صالح

 – االداب كلية
 الفلسفة قسم

 واالقسام الفلسفة قسم
 في لها المناظرة

 الكليات

)حلقة نقاشية(  21
  االلكتروني التعليم

 وسلبياته ايجابياته
 بنوعية وعالقته

 اقسام في الطلبة
 الجغرافيا

11/12/
2022 

تتناول موضوع التعليم  انساني يوم واحد
االلكتروني خالل فترة جائحة 
كورونا وايجابيات وسلبيات 

 التعليم االلكتروني

 قسم قاعة
 الجغرافية

 – االداب كلية
 الجغرافية قسم
 المعلومات ونظم

 الجغرافية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعلومات

 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 25

Martyrdom 
and Suffering 
in Islamic and 

Christian 
Traditions: 

Christ’s 
Passion Plays 
and of Imam 

Hussein’s 
Ta’ziyeh 

11/12/
2022 

تهدف الى االطالع على احدث  انساني يوم واحد
 تقنيات التحليل النصي االدبي

قاعة قسم 
اللغة 

 االنكليزية

 – االداب كلية
اللغة  قسم

 االنكليزية

 اللغة االنكليزية  قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 2٦
منهج البحث 

21/12/
2022 

تعالج الحلقة النقاشية موضوع  اجتماعي يوم واحد
دراية طلبة القسم من الدراستين 

قاعة قسم 
علم 

 –كلية االداب 
قسم علم 

 علم االجتماع  قسم
 لها المناظرة واالقسام



 2022جامعة بغداد واقسامها لسنة  –والحلقات النقاشية  الخاص بكلية االداب  جدول المؤتمرات والندوات وورش العمل

 

العلمي في 
البحوث 
 -االلكترونية 

االولية في المرحلة الثالثة و 
سات العليا االرابعة و الدر

خاصة ممن له انقطاع عن 
البحث العلمي و التحق 

بالدراسة و اهم الصعوبات التي 
 يواجهها و المعالجات 

 

 الكليات في االجتماع االجتماع

)حلقة نقاشية(  27

 في الجغرافية

 الحادي القرن

 .والعشرين

2٦/12/
2022 

اهم ما توصلت اليه اقسام  انساني يوم واحد
 الجغرافية خالل القرن العشرين 

 قسم قاعة
 الجغرافية

 – االداب كلية
 الجغرافية قسم
 المعلومات ونظم

 الجغرافية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعلومات

 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 21
Auditory 
Imagery 

21/12/
2022 

تهدف الى االطالع على احدث  انساني يوم واحد
 تقنيات التحليل النصي االدبي

 قسم قاعة
 اللغة

 االنكليزية

 – االداب كلية
 اللغة قسم

 االنكليزية

  االنكليزية اللغة قسم
 لها المناظرة واالقسام
 الكليات في

 )حلقة نقاشية( 21

 اإللكتروني التعليم

 الدراسات في

 التاريخية

 وافاقه- مشكالته

 المستقبلية

21/12/
2022 

 يعد االلكتروني التعليم عن نبذة انساني يوم واحد
 في األساس حجر حاليا التعليم
 الممارسة مع التعليمية العملية

 بحاجة انها اال أهميتها لها كانت
 وهذا تطورية معالجات إلى

 بعض تقدم ان تحاول الورشة
 الحلول

قسم قاعة 
 التاريخ

قسم  -كلية االداب
 التاريخ

 واالقسام  التاريخ قسم
 في لها المناظرة

 الكليات

 

 


