
  

  9201خطة المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية للعام 

عنوان النشاط المقترح مع   ت
  نوعه

مدة   موعد االنعقاد
  االنعقاد

تخصص 
  النشاط

  الجهات المشاركة  الجهة المنظمة  مكان االنعقاد  نبذة عن النشاط

الرؤى المعاصرة للدراسات    .1
االسالمية واالنسانية في تطوير 

  االفاق)- التعليم العالي ( الوقع
  مؤتمر

ان عالم اليوم في مختلف مجاالتنا يولي   علوم انسانية  يومان  13/3/2019- 12
الدراسات االسالمية واالنسانية اهتماما كبيرا 

لما لها من اثر فاعل في ابتكار الرؤى وتأطيرها 
اذ يعد منحها االولوين من منطلق انها تجسد 

 ئيةتندرج الجزيئات االجرا الكليات الرئيسة التي
العملية ضمن استراتيجياتها بعيدة المدى ونظرا 
لما يكتنف الدراسات االسالمية و االنسانية من 

والتجسيد عوائق على صعيد االفكار والرؤى 
وسعيا لوضع رؤية معاصرة تعيد صياغتها 

توخت كلية العلوم االسالمية بجامعة بغداد/ ان 
لمي الثالث عشر للعام تضع عنوانا لمؤتمرها الع

للباحثين في ورود هذا  2019- 2018الدراسي 
الجانب وتسليط الضوء على االفاق المأمولة 

التي نأمل ان تكون مخرجات المؤتمر تصب في 
   تطوير التعليم العالي .

كلية العلوم 
  االسالمية

كلية العلوم 
  االسالمية

  

اصول الفقه بين الثابت    .2
  والمتغير / ندوة

تعد علوم اصول الفقه من العلوم التي ينبغي  علوم انسانية  يوم واحد  18/2/2019
لالنسان ان يتماشى معه في كل عصر النها 
قابلة للتغيير تبعا لمتطلبات الحياة بالرغم من 
انها ثوابت اليمكن الي احد الحياد عنها فالدين 

االسالمي السمح هيأ االرضية الصلبة التي 
يتعامل االنسان على وفق  يمكن في ضوئها ان

طبيعته معها بمرونة على ان ال يخرج عن 
  الضوابط الخاصة بها 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الخالف في النظرية النحوية    .3
  العربية قوة او ضعفا / ندوة

يتميز النحو العربي بقضية مهمة وهي كمسألة  علوم انسانية يوم واحد  20/2/2019
الخالف النحوي وهذه القضية تؤكد حقيقة أن 

النحو العربي يتسم بالمرونة العالية التي تجعله 
باقيا يتناسب مع كل االزمنة والعصور ونالحظ 

  ان الخالف بدأ مع نشأة النحو العربي

كلية العلوم 
 االسالمية

الجامعة العراقية/   قسم اللغة العربية 
  كلية االداب

االرث، القدس ( التاريخ،    .4
  المكانة) /ندوة

تدور حول دولة فلسطين وعن عاصمتها القدس  علوم انسانية يوم واحد  25/2/2019
  ومكانتها التاريخية

كلية العلوم 
 االسالمية

  السفارة الفلسطينية   قسم االديان

فلسفة علم الكالم وتطوره /    .5
  ندوة 

ان لعلم الكالم اهمية كبيرة في حركة الفكر  علوم انسانية يوم واحد  3/3/2019
االسالمي المعاصر والمجتمع اليوم بحاجة 

ماسة لفهم االصول والركائز المتعلقة بالفكر 
االسالمي وعلم الكالم هو االلة التي تساعد على 
فهم هذا الفكر لذلك جاءت هذه الندوة لتوضح 

  اهمية علم الكالم وفلسفته 

كلية العلوم 
 االسالمية

سم الفلسفة ق
  االسالمية

  

البعد العالمي الربعينية االمام    .6
  الحسين عليه السالم / ندوة

يتناول هذا الموضوع مشاركة دول العالم مثل  علوم انسانية يوم واحد  6/3/2019
المانيا واذربيجان ودول اقليمية كالكويت 

وعمان وغيرها من الدول ان انتشار مبادئ 
االمام الحسين في العدل والمساواة واالصالح 

هي التي جلبت العالم للمشاركة في هذه 
  االربعينية  

كلية العلوم 
 االسالمية

    

من المنتجات المصرفية االسالمية التي اثبتت  علوم انسانية يوم واحد  10/3/2019  ندوةالصكوك االسالمية /    .7
جدارتها في مجال االستثمار لما حققته من 

مردودات ربحية عالية ولما تتمتع به من نجاح 
في سوق العمل وال غرابة ان يتوسع العمل به 
على مستوى المؤسسات المالية في مختلف 

مي ومن ثم كان البحث في بلدان العالم االسال
ماهية هذه الصكوك وبيان ضوابط العمل بها 

على وفق احكام الشريعة االسالمية من 
المهمات التي يجب على المؤسسات العلمية 

  النهوض بوفائها حقها 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

  والمصرفية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اثر تعاطي المخدرات على    .8
  الشباب / ندوةحيوية 

تبين الندوة خطورة المخدرات على الشباب  علوم انسانية يوم واحد  17/3/2019
والتقليل من كفاءة الشباب في وطنه فالمخدرات 

مع انها محرمة في الشرع نجد ان سلبيتها 
عالية فهي تقتل حيوية الشاب وتجعله غير قادر 

  على العمل والعطاء 

كلية العلوم 
 االسالمية

العقيدة قسم 
  والفكر االسالمي

  

التطرف والغلو رؤية مستقبلية    .9
  / ندوة

 تهدف الندوة الى بيان الصورة الحقيقة لالسالم علوم انسانية يوم واحد  20/3/2019
الصحيح فضال عن اشاعة فكر التجنب عن 
الغلو والتطرف اللذين يهدمان كيان االنسان 
وذاته وضرورة السعي الى قبول االخر على 

  وفق رأيه ودينه ومذهبه

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة

االستقراء في الفكر النحوي    .10
  رؤية معرفية / ندوة 

تعد قضية االستقراء العمود الفقري للنظرية  علوم انسانية يوم واحد  24/3/2019
النحوية التي تؤكد مسألة مهمة وهي ان بناء 

  النحوي تم بمنهج وصفي وليس بمنهج معياري 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية

التعصب الديني اسبابه وسبل    .11
  معالجته / ندوة

ان للوعي اهمية كبيرة في النهوض بالواقع  علوم انسانية يوم واحد  27/3/2019
الفكري للشباب واذا اردنا ان نؤسس لهذا 

الوعي تأسيسا صحيحا فمن الواجب علينا ان 
نزيل كل ما يعرقل مسيرة الفهم الصحيح ومن 

اهم العقبات التي يجب ان تزال كي نحقق 
  الوعي الصحيح التعصب الديني 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  

العربي الحضاري الذوق    .12
العصر العباسي /  فياالسالمي 

  ندوة

تهدف الندوة الى دراسة الذوق في العصر  علوم انسانية يوم واحد  31/3/2019
العباسي وتسليط الضوء على طبقة المجتمع 
حيث جسدت الذوق في اروع معانيه وقدمت 
صورة مشرقة للذوق العربي الذي كان له في 
ذلك حيث كانت اوربا تعيش فوضى عارمة في 

  الحياة العامة 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الحضارة 
  واالثار االسالمية

  

تحويل المصارف التقليدية الى    .13
  مصارف اسالمية / ندوة 

بعد نجاح المصارف االسالمية واثبات وجودها  علوم انسانية يوم واحد  3/4/2019
في مجال العمل المصرفي اتجهت بعض البلدان 
الى استبدال العمل بالمصارف التقليدية باسلوب 

 رالعمل المصرفي االسالمي الن في ذلك توفي
للوقت والجهد واستثمار الخيرات المتراكمة في 
العمل المصرفي اال ان ذلك ينبغي ان يكون على 

وفق ضوابط واصول تضمن االلتزام باحكام 
  الشريعة االسالمية وعدم مخالفتها 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

والمصرفية 
  االسالمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



في فوائد استخدام التكنولوجيا    .14
  التعليم / ندوة

تهدف الندوة الى بيان فوائد التكنولوجيا في  علوم انسانية يوم واحد  7/4/2019
التعليم وكيفية توظيفها كوسيلة تعليم ومواكبة 
التطور السريع في التكنولوجيا فالمعلم والكتاب 
والتلميذ لم يعودوا العناصر الوحيدة في التعليم 

اكاديميا وتربويا من وامكانية متابعة المتعلم 
  معلميه

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة 
  والفكر االسالمي

  

الثنائيات الفاعلة واثرها في    .15
  الشعر العربي/ ندوة

تهدف الندوة الى توضيح مفهوم الثنائيات في  علوم انسانية يوم واحد  10/4/2019
الشعر العربي وبيان رؤيا تشكيل الذات 

وعالقتها بالقبيلة والفرد و رؤيا تشكيل الذات 
  وعالقة الفرد بالسلطة 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية

اثر العقيدة االسالمية في بناء    .16
  الفرد والمجتمع / ندوة

تهدف الندوة الى بيان مفردات العقيدة االسالمية من  علوم انسانية يوم واحد  14/4/2019
ايمان با تعالى والتصديق بالرسل ( عليهم السالم) 

واالذعان بما جاءوا به من منظومة التشريع 
والعقيدة واالخالق وااليمان بالمالئكة واليوم االخر 
واثره االركان على سلوك الفرد المسلم والمجتمع 

ة االخطاء والترقي بالسلوك في بناء الفضيلة ومعالج
  االنساني على مستوى الخطاب القراني

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة 
  والفكر االسالمي

  

االقتصاد العراقي بين فشل    .17
السياسة المالية وعجز السياسة 

  النقدية /ندوة

تهدف الندوة الى استعراض السياسات  علوم انسانية يوم واحد  17/4/2019
االقتصادية وعجزها لمعالجة مشاكل االقتصاد 

  العراقي 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

والمصرفية 
  االسالمية

  

االحتباك التضادي في القران    .18
  الكريم / ندوة

تقوم الندوة على كشف الحجب عن نوع نفيس  علوم انسانية يوم واحد  22/4/2019
من انواع الحذف في اللغة العربية ذكره بعض 

العلماء والمفسرين في كتبهم من تنصيل وتبيين 
وتقوم على جمع هذه النسق القليلة التي وردت 
من كتب اهل البالغة والتفسير وفهم االلية التي 

  يقوم عليها هذا النوع من الحذف 

كلية العلوم 
 الميةاالس

    قسم اللغة العربية

ايجابيات وسلبيات التكنولوجيا    .19
  واثرها على المجتمع / ندوة

يشهد العالم تطور سريع في مجال التكنولوجيا  علوم انسانية يوم واحد  28/4/2019
اذ اصبحت تسيطر بشكل كبير على الحياة 

  اليومية وتدخل في كل تفاصيلها عمليا وعلميا 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة 
  والفكر االسالمي

  
  
  
  
  
  
  
  



وصف المقرر الدراسي وتصميمه    .20
  / ورشة عمل

تتناول هذه الورشة سبل الوصول الى تهيئة المقرر  علوم انسانية يوم واحد  5/5/2019
الدراسي يعتمده التدريسي في جميع الكليات 

والمعاهد العلمية لغرض النهوض بالجانب االكاديمي 
الجانب المعرفي لديه فضال عن طؤيقة  والبراز

تصميمه السيما وان توظيفه اصبح حاجة وطنية 
  ملحة لالرتقاء بسلم العلم والمعرفة 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة

التلمود ( اقسامه ، انواعه ،    .21
  اثاره) / ورشة عمل

اليهودية واثارها تدور الورشة حول التشريعات  علوم انسانية يوم واحد  8/5/2019
  وانواعها

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم االديان 
  المقارنة

  

تدريس اللغة العربية ( النحو،    .22
 -الصرف، البالغة) الطرق

  االليات/ ورشة عمل - الوسائل

ان تدريس اللغة العربية يعد من القضايا التي تحفظ  علوم انسانية يوم واحد  19/5/2019
بقاء اللغة على مر العصور والتدريس يحتاج الى 

رياضة ذهنية وقدرة عقلية لغرض ايصال المعلومة 
  للسامع 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية 

المواطنة والتعايش في المجتمع /    .23
  ورشة عمل

تدور الورشة حول العالقات المجتمعية واالنتماء  انسانيةعلوم  يوم واحد  4/9/2019
  للوطن

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم االديان 
  المقارنة

  

فلسفة الجمال ومشكلة الفن في    .24
  الفلسفة االسالمية/ ورشة عمل

تتحدث الورشة عن الجمال في الفلسفة االسالمية  علوم انسانية يوم واحد  8/10/2019
الفن بشقيه النظري والعملي في ومقوماته ومشكلة 

  الفلسفة االسالمية

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  

اخالقيات مهنة الوراقين في    .25
  الحضارة االسالمية / حلقة نقاشية

تهدف هذه الحلقة الى ابراز الجانب الحضاري لهذه  علوم انسانية يوم واحد  13/10/2019
المهنة وما ترتبط به من تعامل اخالقي واجتماعي 
وثقافي يعكس الصورة المضيئة لحضارة اية من 

  امة من االمم 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة

الداللة بين التثنية والتركيب /    .26
  حلقة نقاشية

ان الداللة هي الصورة المقصودة للتراكيب والبنى  انسانيةعلوم  يوم واحد  11/11/2019
في اللغة العربية حيث تبدا من االصوات فلبنية 

  فالتراكيب

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية

سياسات التقشف المالي في    .27
  العراق / حلقة نقاشية

واالنعكاسات المالية وتحديد تبين مبررات التطبيق  علوم انسانية يوم واحد  25/11/2019
سياسات التقشف المالي في العراق واهم مبررات 
تطبيق هذه السياسات وانعكاساتها المالية لقسم 

  العلوم المالية والمصرفية االسالمية

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

والمصرفية 
  االسالمية

االمانة العامة لمجلس 
  الوزراء

الكريم على الصحة اثر القران    .28
النفسية وانخفاض التوتر 
  واالضطراب / حلقة نقاشية

ال يخلو القران المجيد من اية مسالة حتى تعرض  علوم انسانية يوم واحد  10/12/2019
لها وتطرق بل هو ال يغادر صغيرة وال كبيرة اال 

احصاها واالنسان بطبيعته وبحكم البيئة التي يعيش 
فيها والطروف والمالبسات التي تحيط به الينفك 

عن المعاناة واالالم التي تحث له توترات 
ان الكريم واضطرابات نفسية متنوعة ولهذا كان القر

  الدواء والعالج لها 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة 
  
  
  
  
  

  
  



االسس العرفانية في الفلسفة    .29
  االسالمية/ حلقة نقاشية

تهدف الحلقة الى التعريف بمفهوم العرفان واقسامه  علوم انسانية يوم واحد  24/12/2019
واالسس التي بني عليها العرفان في الفلسفة 

  االسالمية

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  

  

  فهو البريد االلكتروني اما فيما يخص      -مالحظة:

Master@cois.uobaghdad.edu.iq 

mIslamiccollege2000@yahoo.co 

  رقم الهاتف 

07826089375  

 


