
  

  ٢٠٢٠خطة 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

التعلم والتعليم في الجامعات          .١
  العراقية االشكاليات والحلول

 مؤتمر

يعد التعلم والتعليم احد المحاور المهمة في فضاء  علوم انسانية يومان ٢٥/٣/٢٠١٩-٢٤
االعتماد االكاديمي لما له من اثر في تعزيز العملية 

عبر تنسيق التواصل بين التدريسي من التعليمية 
جهة و المتلقي من جهة اخرى ويهدف المؤتمر الى 

تسليط الضوء على محور التعلم والتعليم لبيان 
اهمية التفاعل والتواصل في صناعة المعرفة التي 

 تصب في خدمة المجتمع .

كلية العلوم 
 االسالمية

كلية العلوم 
 االسالمية

   

  المجاز بين اللغة واالصول         .٢
 ندوة

تتناول الندوة تعريف المجاز لغة واصطالحا ثم الى  علوم انسانية يوم واحد ١٥/١/٢٠٢٠
المجاز في البالغة العربية وجماليته البيانية وبيان 

 عالقة المجاز بالقواعد االصولية للفقه 

كلية العلوم 
 االسالمية

     قسم الشريعة
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

الهزات االرضية وكيفية تجنب          .٣
  مخاطرها

 ندوة

تعرضت المدن العراقية وبعض دول المنطقة الى  علوم انسانية يوم واحد ١٩/١/٢٠٢٠
هزات ارضية مختلفة الدرجات خالل السنتين 

العراق لم يكن على االخيرتين على الرغم من ان 
خط الهزات االرضية ونظرا ألهمية هذا الموضوع 
فقد تم التنسيق مع بعض المختصين لبيان اسباب 
ومخاطر الهزرات االرضية وكيفية تجنب مخاطرها 
بالمستقبل بغية ارشاد الطلبة على ذلك من خالل 

 هذه الندوة

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 لتربويا

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   



القراءة النقدية البنائية عند          .٤
  الشاعر العربي دراسة نقدية

 ندوة

وقتا طويال لقد شغلت نظرية القراءة بال الدارسين  علوم انسانية يوم واحد ٢١/١/٢٠٢٠
واخذت مكانتها في اثبات قدرة القارئ على منح 
النص دالالت جديدة وعنيت االطاريح والرسائل 
    الجامعية بتطبيقها على تراثنا االدبي والشعري

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية 

العراق ملتقى اهل الديانات قديما          .٥
  وحديثا
 ندوة

تعرف البشرية جمعاء ما يزخر به العراق من تاريخ  علوم انسانية يوم واحد ٢٦/١/٢٠٢٠
حافل ألحداث المهمة في تاريخ البشرية فمنذ سيدنا 

ابراهيم (عليه السالم) والذي ولد في هذا البلد 
المعطاء استمرت الحقب التاريخية الواحدة تلو 

 بدايتها االخرى بتسجيل دور هذا البلد في االديان و

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم االديان

الجهود الفلسفية في نقد االلحاد          .٦
  المعاصر

 ندوة

تتحدث الندوة عن جهود الفالسفة المعاصرين في  علوم انسانية يوم واحد ٢/٢/٢٠٢٠
نقد االلحاد المعاصر وباألخص ستيفن ماير 

 دوكنزواخرين والتقودات الموجه الى 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
 االسالمية

   

المسيرة في اربعينية االمام          .٧
الحسين ( عليه السالم) دالئل 

  ومعطيات حسينية 
 ندوة

عليهم ان من اعظم مظاهر الوالء ألهل البيت (  علوم انسانية يوم واحد ٩/٢/٢٠٢٠
السالم) هي تلك الجحافل والجموع التي نراها 
ويراها العالم باسره تسير وال من هدف لها اال 

الوصول الى البقعة التي اقتطعها هللا سبحانه وتعالى 
من الجنة ووضعها على االرض الى كربالء الى 
ترعة من ترع النعيم وال يكاد الناظر الى هذه 

رى من وقائع الجموع ينقضي عجبه من كثرة ما ي
واحداث وصور يحير لها عقل اللبيب وترجع شعيرة 

المشي لزيارة االمام الحسين ( عليه السالم) 
تاريخيا كما جاء في بعض الروايات الى الصحابي 
الجليل جابر بن عبد هللا االنصاري رضي هللا عنه 

حيث انه زار الحسين عليه السالم في يوم االربعين 
واردا من المدينة فكانت  مشيا على االقدام وكان

 هذه الشعيرة . 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الحضارة 
 واالثار االسالمية

   

وسائل التواصل االجتماعي          .٨
  واستغاللها السلبي

 ندوة

االجتماعي مما ال شك فيه من ان وسائل التواصل  علوم انسانية يوم واحد ١٢/٢/٢٠٢٠
هي من ضرورات الحياة اليومية على مختلف 
انواعها ولكن استغاللها بشكل سلبي يؤدي الى 

نتائج عكسية فالبعض يستغلها في التسقيط 
االجتماعي او في وسائل تؤثر على اخالق المجتمع 
وانتشار حاالت دخيلة على االخالق االسالمية فضال 

 عن هدر الوقت دون فائدة 

 كلية العلوم
 االسالمية

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 التربوي 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   



النوافذ االسالمية في المصارف          .٩
  العراق انموذجا  –التجارية 

 ندوة

االسالمية في تتحدث هذه الندوة عن افتتاح النوافذ  علوم انسانية يوم واحد ١٦/٢/٢٠٢٠
المصارف التجارية وما له من اثار اقتصادية وما 
يعتريه من معوقات واالليات التي يمكن انجاح هذه 

 التجربة

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم المالية 
 والمصرفية 

   

  االخالص في العمل    .١٠
 ندوة

تتحدث هذه الندوة عن االخالص ألنه يعد من مكارم  علوم انسانية يوم واحد ١٩/٢/٢٠٢٠
االخالق وهو من الصفات الحميدة التي امر هللا 

تعالى بها عباده كما يعد االخالص دليال على صفاء 
 النية ونقاء السريرة

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة والفكر 
 االسالمي

   

  االعجاز البياني في القران الكريم     .١١
 ندوة 

تناول هذه الندوة تعريف االعجاز والمعجزة لغة  علوم انسانية يوم واحد ٢٣/٢/٢٠٢٠
واصطالحا ثم تبين عجز الكفار امام القران من 

وتوضح االعجاز من خالل خالل االقوال واالفعال 
جزئية من جزئيات القران الكريم وهي العطف 
بالفاء وثم والفرق بينهما وكيفية تناولهما في 

 القران الكريم 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة

  الوقف في كتب النحو والقراءات     .١٢
 ندوة

تتحدث هذه الندوة عن الوقف وما له من اهمية  علوم انسانية يوم واحد ٢٦/٢/٢٠٢٠
عظمى عند القدامى اذا علمنا انه يعين على فهم 
المعنى وتحسين االداء والتالوة في كتاب العربية 

 االول ( القران الكريم )

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية

التدخين واثره السلبي على الفرد     .١٣
  والمجتمع

 ندوة

يعد التدخين من الحاالت السلبية المنتشرة في البالد  علوم انسانية يوم واحد ٣/٣/٢٠٢٠
وهو ظاهرة سلبية لها تأثير على الفرد والمجتمع 
من خالل التأثير على الصحة العامة وتلوث البيئة 

يكون فضال عن تقاطعها الذوق العام خاصة عندما 
الشخص المدخن في االماكن العامة او في دوائر 

الدولة فيكون التأثير مزدوج ألنه ال يؤثر على الفرد 
فقط بل يؤثر على المجموع لذلك البد من ايجاد 
الضوابط للتخلص من هذه الظاهرة بالقدر الذي 

 يعطي نظرة ايجابية بالمستقبل

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
التوجيه النفسي و

 التربوي

   

البعد الفلسفي الجمالي في     .١٤
  نصوص القران الكريم

 ندوة

تتناول هذه الندوة دراسة الجوانب الروحية للمفاهيم  علوم انسانية يوم واحد ٨/٣/٢٠٢٠
 الدينية في بنية النص القرآني 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
 االسالمية

   

صناعة تجليد المخطوط في     .١٥
  الحضارة العربية االسالمية

 ندوة

لم تقتصر عناية الحضارة االسالمية على العلوم  علوم انسانية يوم واحد ١٠/٣/٢٠٢٠
الدينية والمعارف العقلية وانما امتدت لتشمل العلوم 

اليومية فضال عن العناية التطبيقية والصناعات 
البالغة بالفنون واآلداب ومن اهم هذه الصناعات 

ذات الصبغة الفنية صناعة المخطوط مخزن 
المعارف وسجل التجارب والخبرات في الحضارات 

الراقية والمدخل االول للفهم العلمي الصحيح 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الحضارة 
 واالثار االسالمية

   



لصناعة المخطوط ومعرفة كيف كان العرب 
ملية تجليده يصنعون المخطوط وكيف كانت تتم ع

هو استجالء التدوينات والمؤلفات التي ترجع الى 
عصر خطوط وصناعته والى المشتغلين بها من 
الصناع والمجلدين الى جانب الدراسات التاريخية 
والتطبيقية التي تدرس نماذج مما وصل الينا من 

 تجاليد المخطوطات 
المصارف االسالمية االهلية في     .١٦

  النشأة والمعوقات  –العراق 
 ندوة

في اآلونة االخيرة افتتحت في العراق مصارف  علوم انسانية يوم واحد ١٥/٣/٢٠٢٠
االسالمية اهلية عديدة وال بد من دراسة نشأة هذه 

 المصارف ومعوقات عملها والية تطويرها 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم المالية 
والمصرفية 
 االسالمية

   

  عزوف الشباب عن الزواج     .١٧
 ندوة

في الحقيقة من المشاكل التي تواجه المجتمع اليوم  علوم انسانية يوم واحد ١٨/٣/٢٠٢٠
وتنتشر الرذيلة هو عزوف الشباب عن الزواج 

المادية وغيرها خاصة اذا ما ألسباب كثيرة منها 
علمنا انه نسبة االناث تفوق نسبة الذكور لذلك ال بد 
من ايجاد وسائل تشجيعية للترغيب في الزواج الن 
الزواج يؤدي الى االستقرار المجتمعي والبد ان 
يكون للدولة دور في دعم الشباب لبناء مجتمع 

 متماسك 

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
فسي والتوجيه الن

 التربوي

   

  المخدرات المعاصرة    .١٨
 ندوة

تعددت انواعها واشكالها واصنافها حتى اصبح من  علوم انسانية يوم واحد ٢٢/٣/٢٠٢٠
الصعب حصرها او السيطرة على انتشارها هذا غير 

وضعتها جميعا في ان منظمة الصحة العالمية 
تصنيفات رئيسة تنقسم الى ثالثة اقسام وتندرج 

 جميع انواع المخدرات تحتها 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة والفكر 
 االسالمي

   

المنجز اللساني عند سيبويه من     .١٩
  وجهة نظر معاصرة 

 ندوة

تبحث الندوة في فكرة تتلخص في السؤال االتي :  علوم انسانية يوم واحد ٢٥/٣/٢٠٢٠
هل يحق لنا في ظل تطور وسائل البحث العلمي 
واليات التحليل اللغوي ان ندرس كتابا الف في 
القرن الثاني الهجري / القرن الثامن الميالدي ؟ 

ونعني كتاب سيبويه مع االخذ بنظر االعتبار 
العالم  المبادئ اللسانية الحديثة التي ظهرت على يد

اللغوي فرديناند دي سوسير مرورا العالم الرياضي 
  بنوام تشومسكي صاحب النظرية التوليدية 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية

اهمية الدعوة االسالمية في حياة     .٢٠
  المجتمع

 ندوة

تعرف الدعوة االسالمية بأنها الدعوة الى الدين  علوم انسانية يوم واحد ٣٠/٣/٢٠٢٠
االسالمي دين هللا تعالى الحق الذي جاء به النبي 

دمحم ( صلى هللا عليه واله وسلم) من عند هللا للناس 
كافة وكان خاتما لجميع الدعوات والرساالت 

 السابقة 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة والفكر 
 االسالمي

    
    
    
    
    
   



اهمية الدراسات المقارنة في     .٢١
  تأصيل الظواهر اللغوية

 ندوة

اللغة العربية من اللغات الجزرية التي اطلق عليها  علوم انسانية يوم واحد ١/٤/٢٠٢٠
اللغات السامية ودراسة اية ظاهرة من الظواهر 

العربية في ضوء اختها الصوتية في اللغة 
الجزريات دراسة موازنة يؤدي الى نتائج مهمة في 

البحث اللغوي والن علم اللغة المقارن معني 
بالتفسير والربط اتخذ من االورمة اللغوية معيارا 

لحل بعض المشكالت اللغوية اذ ان الدراسات 
اللسانية المقارنة تؤدي واستنتاج احكام لغوية لم 

و اقتصرت دراستنا على العربية نكن نصل اليها ل
فحسب اذ يمكن ان نحقق بعض المسائل التي ربما 
لم يصل البحث القديم فيها الى نتائج حاسمة فضال 
عن انها تعين على الكشف عن الكثير من الظواهر 
اللغوية العربية ذاتها وتمكن الباحثين من تفسير 

اثارت الحيرة لو لم تعن الدراسات   امور ربما
 نية المقارنة .اللسا

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم اللغة العربية

الفساد االداري... االسباب     .٢٢
  والحلول

 ندوة

الدولة هو من اخطر الظواهر التي تعصف بدوائر  علوم انسانية يوم واحد ٥/٤/٢٠٢٠
الفساد االداري الذي ينتشر بين الموظفين على 
مختلف درجاتهم الوظيفية والفساد ينتشر عندما 

يكون رئيس المؤسسة يشوبه الفساد ألنه اذا صلح 
الراعي صلحت الرعية فالموظف ال يجرؤ على 

االستمرار في الفساد االداري اال اذا امن المسألة 
لجهود للقضاء على والعقوبة لذا البد ان نتكاتف ا

 هذه الظاهرة 

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 التربوي

   

دور المخدرات في الهدم     .٢٣
  االجتماعي 

 ندوة

ودورها تتحدث الندوة عن تاريخ نشأة المخدرات  علوم انسانية يوم واحد ٧/٤/٢٠٢٠
السلبي واساليب استخدامها في تدمير الشباب مع 
وجوب توعية الشباب واالجيال المقبلة بضرورة 
محاربة هذه االفة الهدامة مع ايضاح لكل تفاصيل 

 الفضاء وتوعية الجماهير حول مضارها 

كلية العلوم 
 االسالمية

     قسم الشريعة
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   



  مباحث الوقف في ضوء اللسانيات     .٢٤
 ندوة

تتحدث الندوة عن الوقف وما له من مجلدات كثيرة  علوم انسانية يوم واحد ١٢/٤/٢٠٢٠
لو تأملناه فهناك جوانب صوتية وصرفية ونحوية 
وداللته في الوقف في فواصل القران الكريم فهناك 
كتب ومؤلفات ليست بالقليلة فبحث الفاصلة في 

الكريم واثرها في المعنى وهناك قوافي القران 
الشعر والسجع في النثر وهناك اجتهادات كثيرة في 
الوقف والمعنى المراد من ذلك ومن اطلع على كتب 

االعاريب وكتب التغيير يجد كما هائال ولم يأخذ 
 حظه من البحث والدراسة 

كلية العلوم 
 االسالمية

     قسم اللغة العربية
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

  وسائل تكنولوجيا التعليم الحديثة    .٢٥
 ندوة

من مميزات تكنولوجيا التعليم انها تزيد تفاعل  علوم انسانية يوم واحد ١٤/٤/٢٠٢٠
 الطالب ومشاركتهم خالل الدروس

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة والفكر 
 االسالمي

   

االخالق وكيفية تنميها في     .٢٦
  المجتمع

 ندوة

ال شك ان االخالق هي اساس بناء اي مجتمع  علوم انسانية يوم واحد ١٩/٤/٢٠٢٠
فاالخالق تعكس ثقافة اي شعب فالصدق في التعامل 
والتعاون واالحترام وحب الناس من اساسيات بناء 

الثقافة العامة لذلك بدأت الدول المتقدمة تضع 
دراسية لتعلم االخالق تبدأ في الدراسة مناهج 

االولية ثم تستمر الى ان يتخرج الطالب من الجامعة 
فيكون المجتمع قدر وضع االسس الصحيحة لبناء 

 االنسان 

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 التربوي

   

فوائد ودراسة علم المقارنة     .٢٧
بالنسبة لطلبة كلية العلوم االديان 

  االسالمية
 ورشة عمل

يعد هذا العلم من العلوم المهمة في الدفاع عن هذا  علوم انسانية يوم واحد ٤/١٠/٢٠٢٠
الدين والذود عم كل ما يثار حوله من 

في تناول احوال واهتمام القران الكريم   شبهات
وعقائد االديان الكبرى يشجع المسلم على دراسة 

 تلك االديان وباألخص اليهودية والنصرانية

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم االديان 
 المقارنة

   

  اثر النظام في المجتمع    .٢٨
 ورشة عمل

النظام هو محور الكون الذي خلقه هللا تعالى وكذلك  علوم انسانية يوم واحد ٦/١٠/٢٠٢٠
المجتمع هو جزء من هذا الكون فيجب االنضمام 

 الى منظومة النظام 

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة

تحليل عجز الموازنة العامة في     .٢٩
   ٢٠١٨-٢٠١٧العراق من 

 ورشة عمل

ال يخفى ما للموازنة العامة من اثر في مختلف  انسانيةعلوم  يوم واحد ١١/١٠/٢٠٢٠
جوانب الحياة في اي بلد من البلدان كما ال يخفى 
 االثر البالغ للعجز في ذلك لذا كان لزاما دراسة 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العلوم المالية 
والمصرفية 
 االسالمية 

    
    
    
    
    
    
   



التدريس في الحضارة العربية     .٣٠
االسالمية واثره على اساليب 

  التدريس المعاصرة 
 ورشة عمل

كان التدريس في الحضارة العربية االسالمية مجانيا  علوم انسانية يوم واحد ١٣/١٠/٢٠٢٠
وال مركزي من حيث المناهج والكتب واالدب مع 
عالقته بالدولة دون ان يقيده نظام معين او منهج 

ين وهذا ما اكده العلماء المسلمون الذين كانوا مع
يغذون العلم ويديرون التعليم والهدف منها البحث 
هو محاولة للشرح طريقة التعليم في الحضارة 

العربية االسالمية وكيف اثرت على طرق التعليم 
الحديث المعاصر من خالل اهم اساليب التدريس 

   مثل المحاضرة ، العرض ، المناقشة

ة العلوم كلي
 االسالمية

قسم الحضارة 
 واالثار االسالمية 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

انواع شبكات الحاسوب     .٣١
  وتطبيقاتها 
 ورشة عمل

شبكات تتضمن هذه الورشة تفاصيل حول انواع  علوم انسانية يوم واحد ٣/١١/٢٠٢٠
الحاسوب العالمية منها والمحلية مع مواصفات لكل 
نوع من انواعها وامكانية استخدامها في كل تطبيق 

وتفاصيل حول الربط لكل نوع منها اضافة الى 
تفاصيل عن تطبيقاتها واستخداماتها في مجاالت 
التعليم واالمن كما يمكن وضع اسس وتوجهات 

 حول صيانة الشبكات بأنواعها 

العلوم كلية 
 االسالمية

    قسم الشريعة 

تنظيم الوقت واثره على حياة     .٣٢
  الفرد 

 ورشة عمل

ان الوقت نعمة من نعم هللا سبحانه وتعالى على  علوم انسانية يوم واحد ٨/١١/٢٠٢٠
االنسان استغالله بالشكل الصحيح يجعل االنسان 

بالشكل االمثل من خالل تقسيم يستثمر هذا الوقت 
ساعة ) في اليوم بحيث يجعل كل  ٢٤الوقت خالل (

دقيقة فيه لها قيمة من خالل استغاللها االستغالل 
الصحيح فالوقت كالسيف لذا البد من استغالله 

 االستغالل االمثل دون اضاعته على وسائل التواصل 

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
وجيه النفسي والت
 التربوي

   

  اساسيات التعايش السلمي    .٣٣
 ورشة عمل

تعريف التعايش والحوار والسالم والتسامح  علوم انسانية يوم واحد ١٠/١١/٢٠٢٠
لضرورة التعامل بهذه المواضيع مع االخرين من 

 اجل العيش بسالم 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
 االسالمية

   

الخلق الجامعي في المنظور     .٣٤
  االسالمي 

 حلقة نقاشية 

ان االسالم دين عظيم وشامل لكل مجاالت الحياة      ١٨/١١/٢٠٢٠
فهو دين هللا تعالى الذي يعلم ما فيه صالح البشرية 

الخير لها لذلك فاإلسالم فيه واستقامتها ودوام 
العبادات وتنظيم المعامالت وتوجيه العالقات لكل 

 خير 

كلية العلوم 
 االسالمية

     قسم الشريعة
    
    
    
    
    

    
   



  الحجاب في القران والسنة     .٣٥
 حلقة نقاشية

تتحدث الندوة عن الحجاب الذي يعد من االمور  علوم انسانية يوم واحد ٦/١٢/٢٠٢٠
المهمة التي شرعها هللا تعالى وجعلها من فروض 
وواجبات االسالم من خالل كتابه سبحانه وسنة 

رسوله ( صلى هللا عليه واله وسلم ) حيث شرعه 
هللا تعالى واوجبه على النساء المسلمات فذلك 
س لحكمة عظيمة واهمية كبيرة ومصلحة اكيدة للنا

 وللمجتمعات ولخير البشرية وسالمتها 

كلية العلوم 
 االسالمية

     قسم الشريعة
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

ظاهرة التسول واثرها السلبي     .٣٦
  على المجتمع
 حلقة نقاشية

المناطق المختلفة ان هذه الظاهرة التي انتشرت في  علوم انسانية يوم واحد ٩/١٢/٢٠٢٠
هي ظاهرة غير حضارية وهي تعكس ظاهرة الكسل 

الذي يعيشه الكثير من الناس الذي امتهن هذه 
الطريقة الستعطاف الناس بدال من العمل الشريف 

الذي يجعله يكسب قوت يومه لذلك البد من التثقيف 
على مكافحة هذه الظاهرة ومحاربة هذه الحالة 

وما بعد يوم وقد بدأت السيئة التي بدأت تزداد ي
 تستقل من قبل ضعاف النفوس 

كلية العلوم 
 االسالمية

وحدة االرشاد 
النفسي والتوجيه 

 التربوي

    
    
    
   

الحجاب االسالمي في القران     .٣٧
  والسنة

 حلقة نقاشية

يسمح الحد الحجاب ستر للمرأة وألنوثتها التي ال  علوم انسانية يوم واحد ١٥/١٢/٢٠٢٠
اال من كانت المرأة حل له كما قال تعالى(( قل 

 للمؤمنات ان يدنين عليهن من جالبيبهن ))

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة

  اما فيما يخص البريد االلكتروني فهو      -مالحظة:

Master@cois.uobaghdad.edu.iq  

Islamiccollege2000@yahoo.com  

     ٠٧٨٢٦٠٨٩٣٧٥رقم الهاتف  


