
 جدول المؤتمرات والندوات الخاص بأقسام كلية اآلداب / جامعة بغداد

نوع  ت
 النشاط

 تاريخ االنعقاد عنوان النشاط القسم
عدد 
 األيام

 مكان االنعقاد
 المالحظات

 

1 
 قسم الجغرافية ندوة

مناقشة الواقع المائي الزراعي 
وآفاق تطويره والحد من ظاهرة 

 التصحر في العراق
 قاعة الكلية 1 6112/ 1/ 62

 

2 
 قسم علم النفس ندوة

التفكير اإليجابي والسلبي وآليات 
 إدارة الحياة

 قاعة الكلية 0 2102/ 8/2
 التاريخ البديل 

08 /3/2102  

ورشة  3
 عمل

 قسم الفلسفة
المنطق والتفكير النقدي في التدريس 

 الجامعي
62 /6 /6112  قاعة الكلية 1 

 

4 
م الجغرافيةقس ندوة  

لوث الصناعي واستثمار مشكالت الت
الموارد الطبيعية من أجل بيئة 

 عراقية نظيفة
11 /3 /6112  قاعة الكلية 1 

 

2 
 قسم الفلسفة ندوة

النزعة الروحية والتسامح في 
رفانعالتصوف وال  

12 /3 /6112  كلية اآلداب 1 
 

6112/ 3/ 66 التقنيات العراقية الجديدة قسم اآلثار ندوة 2   قاعة الكلية 1 

7 
دوةن  قسم اللغة العربية 

األدب التفاعلي واثره في األدب 
 المعاصر

2 /4 /2102  قاعة الكلية 0 
 

 

8 

 

 قسم الفلسفة ندوة

ستقراء وتداخل األسس المنطقية لال
قياالعلم والميتافيزي قراءة في  

النظرية الفلسفية للمفكر محمد باقر 
 الصدر

16 /4 /6112  كلية اآلداب 1 

 

9 
يةالجغرافقسم  ندوة  

الفقر والتخلف وآفاق التنمية البشرية 
 في العراق

14 /4 /6112  قاعة الكلية 1 
 



01 
 قسم الفلسفة ندوة

تطور الفلسفة اإلسالمية من 
 المشائية  إلى المحكمة المتعالية

22 /4 /2102  قاعة الكلية 0 
 

11 
 قسم اللغة العربية ندوة

اللسانيات الحاسوبية بين الواقع 
 والطموح

63 /4 /6112  كلية اآلداب 1 
 

6112/ 4/ 62 حقوق المرأة في العراق القديم قسم اآلثار مؤتمر 16   كلية اآلداب 3 

13 
علم اإلجتماعقسم  مؤتمر  

الشباب والتنمية البشرية المستدامة 
: الواقع وآفاق المستقبلفي العراق  

2 /2 /6112  6 
فندق المنصور 

 ميليا
 

04  
 قسم علم النفس ندوة

غير المرغوب بها في  السلوكيات
"رصد وتحليل"الوسط الجامعي   

0 /8 /2102  كلية اآلداب 0 
 التاريخ البديل

20/4/2102  

 

12 

 

م علم النفسقس ندوة والتفوق االعتاللالطفولة بين    4 /11 /6112  كلية اآلداب 1 

 

اآلثارقسم  مؤتمر 12 6112/ 11/ 2 أدب الحوار    كلية اآلداب 1 

11 
فةالفلس قسم  ندوة  

فلسفة الدين: إعادة التفكير بالعالقة 
 بين الدين والسياسة

11 /11 /6112  كلية اآلداب 1 
 

اآلثارقسم  مؤتمر 18 6112/ 11/ 66 تاريخ التنقيبات في العراق    كلية اآلداب 3 

01 
 قسم علم النفس مؤتمر

ثقافة الالعنف والتسامح وآفاق 
 التغيير

7 /02 /2102  قاعة الكلية 0 
البديلالتاريخ   

01 /02 /2102  

61 
6112/ 16/ 9 المؤتمر الجغرافي الوطني الثاني قسم الجغرافية مؤتمر  6 

 -قاعة الحكيم 
 جامعة بغداد

 

61 
 قسم علم االجتماع ندوة

مناطق السكن العشوائي في مدينة 
 بغداد : التحديات البيئية واألمنية

14 /16 /6112  كلية اآلداب 1 
 

 



 


