
  ١٢٠٢خطة المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية للعام 

عنوان النشاط المقترح   ت
  مع نوعه

مدة   موعد االنعقاد
  االنعقاد

تخصص 
  النشاط

الجهات   الجهة المنظمة  مكان االنعقاد  نبذة عن النشاط
  المشاركة

التعلم والتعليم في    . 1
الجامعات العراقية 
  االشكاليات والحلول

  مؤتمر

١٧ -
١٨/٣/٢٠٢١  

ن اثر مما له مي ليعد التعلم والتعليم احد المحاور المهمة في فضاء االعتماد االكادي  علوم انسانية  يومان
 لمتلقياة و في تعزيز العملية التعليمية عبر تنسيق التواصل بين التدريسي من جه

بيان لليم من جهة اخرى ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على محور التعلم والتع
  ع .اهمية التفاعل والتواصل في صناعة المعرفة التي تصب في خدمة المجتم

كلية العلوم 
  االسالمية

كلية العلوم 
  االسالمية

  

االمام الحسن العسكري    . 2
ارث النبوة ومنهاج 

  االمامة /مؤتمر

سس اابراز م والحسن العسكري عليه السال التعريف بالتراث العلمي واالخالقي لالمام  علوم انسانية  يومان  ١/٤/٢٠٢١
قدسة الم التعايش السلمي في المجتمع واظهار القيمة الروحية للعتبة العسكرية

  وتاريخها الحضاري

العتبة 
العسكرية 
  المقدسة

كلية العلوم 
  االسالمية

  

منهج البحث العلمي    . 3
  الحديث/ندوة

لى عتركيز وال تبين الندوة كيفية اتباع المناهج العلمية الرصينة في البحث العلمي علوم انسانية  يوم واحد  ١٧/١/٢٠٢١
ن مفادة واال االسس العلمية في اختيار المنهج وطرقه في تناول الموضوعات البحثية
ا ية وكذترونالمصادر العلمية والمراجع في هذا الجانب المخطوطة والورقية وااللك

  وث والرسائل واالطاريح طريقة التوثيق العلمي في البح

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقاربة تنسيق الحقل    . 4
الداللي في الفاظ زيارة 

  االربعين/ندوة

ند هرت عظرية الحقول الداللية وان بنظرية جديدة في اللسانيات هي نظالتعريف  علوم انسانية يوم واحد  ٢٤/١/٢٠٢١
يق في تطب علماء العربية القدامى بما الف في مجال خلق االنسان وغيره وتتناول
ما بقوس النظرية بلفظتي زيارة واالربعين بوصفهما تركيبا متالزما وشعائر وط

  بينهما من موازنة ومرد لبروس تركيبا يوازن زيارة االربعين  

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم اللغة 
  العربية 

  

العمل واهميته للمجتمع    . 5
في االديان الثالثة / 

  ندوة

 عتمادن االالتحاور حول اهمية العمل الحر والقطاع الخاص في بناء المجتمعات دو علوم انسانية يوم واحد  ٨/٢/٢٠٢١
  على الوظائف الحكومية والقطاع الحكومي

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم االديان
  
  
  

فلسفة الفعل في الفلسفة    . 6
اإلسالمية مقارنة 
بالفلسفة الغربية 

  الحديثة/ندوة

ربية فة الغلفلسايناقش النشاط فلسفة الفعل في الفلسفة اإلسالمية مقارنة بما قدمته  علوم انسانية يوم واحد  ١٥/٢/٢٠٢١
  الحديثة.

  

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  
  
  
  
  



والصورة بالغة الخطاب    . 7
  في اإلعالم العربي/ندوة

 ي ومدىعالمتقوم الندوة على طرح أهمية استخدام البالغة العربية في الخطاب اإل علوم انسانية يوم واحد  ٢٢/٢/٢٠٢١
  تأثيرها على المتلقي ، وكذلك التأثير البالغي للصورة اإلعالمية

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الحضارة 
واالثار 
  االسالمية

  

الضوابط والتعليمات    . 8
الوزارية  للطالب 

  الجامعي/ندوة

كلية العلوم   بيان المفردات العامة لضوابط سلوكيات الطالب في الدوام الجامعي علوم انسانية يوم واحد  ٨/٣/٢٠٢١
 االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

  والمصرفية 

  

بعث الهمم في اوقات    . 9
النوازل من الحروب 
واالمراض في االثر 
  النبوي الشريف/ندوة

في  ممهمعرض لمنهج النبي صلى هللا عليه وسلم لرفع معنويات المسلمين وشحذ ه علوم انسانية يوم واحد  ١٥/٣/٢٠٢١
  راالوقات والظروف العصيبة التي يمرون بها لتجاوز المحن باقل الخسائ

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة 
والفكر 
  االسالمي

  

االكرم صورة النبي    . 10
(صلى هللا عليه واله 

وسلم)في القران 
  الكريم/ندوة

ة عن ة موجزسير جمع االيات التي تذكر النبي عليه الصالة والسالم وتركيبهما لتقديم علوم انسانية يوم واحد  ٢٢/٣/٢٠٢١
ا سماعوحياته ناصعة تستمد حقائقها من نص متفق عليه ال جدال فيه حفظ رسما 

لنبي علق باا يتمسوم الكاريكاتيرية المسيئة النها تخلط بين لعلها تكون ردا على الر
  وغيره وربما استندت في ما يتعلق بالنبي على مصادر غير موثوقة 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم اللغة 
  العربية

  

فلسفة التربية االسالمية    . 11
  بعد كورونا/ندوة

ى طرق الم التفي التربية المجتمعية وبيان اهم سماتها ثعرض معالم فلسفة االسالم  علوم انسانية يوم واحد  ٢٩/٣/٢٠٢١
  ما يجب تطويره بعد انتهاء زمن كورونا

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  

البالغة العربية بين    . 12
  االثار الحضارة/ندوة

لما  وذلك يزخر بما يزخر بهان البيان العربي فريد من نوعه ال ترى نصا ادبيا  علوم انسانية يوم واحد  ٤/٤/٢٠٢١
واضح ر الللعربية من اثر غائر في الدهور وفي كل عصر من العصور نجد لها االث

م بي وقالخطاافهناك مثال نظرية النظم التي ظهرت في القرن الثالث الهجري على يد 
ال اعربية ي الالجرجاني من بعده فهي التزال حاضرة البالغة العربية وما من عالم ف

  لعربيةالغة جاني اثر في دراسته وما ذلك اال لحضارتها وتمكنها في مادة الوالجر

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الحضارة 
واالثار 
  االسالمية

  

أختالف ألقراءات    . 13
وأثرها في أختالف 

  المعاني  /ندوة

زل  علوم انسانية يوم واحد  ١١/٤/٢٠٢١ ي ان بعة الت روف الس لمين أن الح ين المس زاع ب اال ن رآن عليه م الق ن ال تتض
  تناقض المعنى وتضاده ، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا.

قراءة ع الفهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها م
 نته منتضم األخرى بمنزلة اآلية مع اآلية ، يجب اإليمان بها كلها ، واتباع ما

لك ذأن  ظناترك موجب إحداهما ألجل األخرى ،  المعنى ، علمآ وعمال ، ال يجوز
  تعارض  

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم العقيدة 
والفكر 
  االسالمي

  

اتجاهات الطلبة نحو    . 14
العزوف عن التعليم 

  ندوة/

عليم الت اسباب اتجاهات الطلبة نحو العزوف عن تهدف الندوة الى التعريف باهم علوم انسانية يوم واحد  ١٨/٤/٢٠٢١
 تي يجبر الوالطرائق واالساليب التي تؤدي الى ترغيب الطلبة في التعليم واالمو

  يم لتعلعلى المعلمين اتباعها لتكوين بيئة صفية تساعد على ترغيب الطلبة با

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم اللغة 
  العربية

  
  
  
  
  
  

 التبشير اهدافه وسبل   . 15
  عالجه / ندوة

عولمة ل الالتحاور حول التبشير بالسبل القديمة والتبشير بالسبل الحديثة في ظ علوم انسانية يوم واحد  ٢/٥/٢٠٢١
  ووسائلها وكيفية وضع المعالجات

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم االديان 
  المقارنة

  
  
  
  



اللغة االنكليزية ودورها    . 16
التفاعلي في تعريف 

  االسالم/ندوة

يقية والحق ابيةتعريف اهمية اللغة االنكليزية ودورها في نقل وتوصيل االفكار االيج  علوم انسانية  يوم واحد  ٩/٥/٢٠٢١
نسانية لة االلعداعن جوهر االسالم الحنيف والتعاليم التي ينادي بها في سبيل تحقيق ا

ت ناولونشر قيم المحبة والسالم مناقشة وعرض بعض المطبوعات والكتب التي ت
قي المتل ر اياالسالم باللغة االنكليزية وكان لها الدور الجوهري في ايصاله لالخ

  االجنبي 

كلية العلوم 
  االسالمية

    قسم الفلسفة
  
  
  
  
  
  
  
  

اهمية المخطوط وسبل    . 17
  المحافظة عليها/ندوة

ا قتناءهلى ااتعد المخطوطات ثروة علمية في شتى مجاالت المعرفة تتسابق المكتبات  علوم انسانية يوم واحد  ١٦/٥/٢٠٢١
ا دعت ف ممكما تحرص على اعداد العمليات الفنية للحفاظ عليها من الضياع والتل
بير التدا تباعالحاجة الى دراسة كيفية الحفاظ هليها بالوسائل العلمية والفنية وا

  ر ظ عليه بالتعاون مع التعليم المستمالخاصة لحفظ المخطوط وسبل الحفا

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الحضارة 
واالثار 

  االسالمية 

  
  
  
  
  
  
  

كيفية الوقاية من    . 18
الفيروسات 

  المعدية/ورشة عمل

 ضرر ال(مي بيان للناس الحكمة من االمراض وكيف التعامل معها ضمن المبدأ االسال علوم انسانية يوم واحد  ٢٣/٥/٢٠٢١
  ضرار)وال 

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم االديان 
  المقارنة

  

الوقت والمنهج وكوفيد    . 19
  ورشة عمل/١٩

ملي ي والعمنطقتناقش الورشة المشاكل التي يعاني منها الطلبة واشكالية التعامل ال علوم انسانية يوم واحد  ١/٦/٢٠٢١
م يخد ومافي استغالل الوقت وامكانية تحقيق تواصل مع اكمال مفردات المنهج 
التي وعية الطلبة في الظرف الصحي الراهن والقيام بالعديد من الفعاليات الجما
  ستعكس الفهم الجماعي وتحقيق نتائج جيدة للحضور .

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  
  
  
  
  
  
  

الفاظ التعليم في القران    . 20
  الكريم / ورشة عمل

تيبا لي وترلدالاتتبع الورشة الفاظ التعليم في القران الكريم احصاء لها ضمن الحقل  علوم انسانية يوم واحد  ٨/٦/٢٠٢١
رة اثا للعالقات بينها وتثبيتا الصول علم التربية قرانيا ومن هذه االلفاظ
  فون،،يحر،االميون،تأويل،برهان،بالغ،بالء،بيان،تالوة،جدال،جاهلية،احبار،حجة

كلية العلوم 
 االسالمية

قسم اللغة 
  ربيةالع

  
  
  

نبذة عن مفاهيم    . 21
االرشفة 

  االلكترونية/ورشة عمل

ها ات ومنبيانتعنى الورشة بعدة اعمال يمكن العمل بها وانشاءها عن طريق ادارة ال علوم انسانية يوم واحد  ١٥/٦/٢٠٢١
ية تشغيل وادارة المشروعات االلكترونية وتوفير واعداد مواد وبحوث علم

  والمراجعة اللغوية الي محتوى

كلية العلوم 
 االسالمية

    قسم الشريعة
  

  
  
  
  
  
  



اصول البحث العلمي    . 22
لطلبة المرحلة 

  الرابعة/ورشة عمل

كلية العلوم   تعليم الطلبة الخطوات العلمية والعملية للبحث العلمي االكاديمي  علوم انسانية  يوم واحد  ٢٢/٦/٢٠٢١
  االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

  والمصرفية

  

بين اللغة العربية    . 23
الحضارة 

  والعمارة/ورشة عمل

ينذاك ها حالبد ان نقف وقفات طويلة كي ال يكون التعصب محل الجدل المعرفي الن  علوم انسانية  يوم واحد  ٥/٩/٢٠٢١
ن يكو تظهر نزعة التعصب ثم ينزوي اثر الحضارة العربية دون غيرها بسبب من

للغة اخل في نتد وغيرها ولمااالقوى في الدعايات والكتابة بالقلم واالعالن بالتلفاز 
ت تحليالار والعربية موازنا مع غيرها نستطيع ان نميزه من قيمة ما ينتجه من افك

  واختراعات واقوال وافعال .

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم الحضارة 
واالثار 
  االسالمية

  

تخريج الحديث النبوي    . 24
الشريف الكترونيا عن 

طريق المكتبة 
  الشاملة/ورشة عمل

بة لمكتاتدريب الباحثين على مهارة تخريج الحديث النبوي الكترونيا عن طريق   علوم انسانية  يوم واحد  ١٢/٩/٢٠٢١
  الشاملة.

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم العقيدة 
والفكر 
  االسالمي

  

طرق التفاعل مع الطلبة    . 25
 Googleعلى منصة 

Classrom/  ورشة
  عمل

لطلبة يم ابيان الطرق المتوفرة للتواصل مع الطلبة عبر المنصة وايضا الية تقي  علمي  يوم واحد  ١٩/٩/٢٠٢١
  باالضافة الى الواجبات البيتية واالمتحانات اليومية.

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  

علم االثار وعالقته    . 26
بالعلوم االخرى/ورشة 

  عمل

 ر ماديو غيامن الناحية اللفظية يعني دراسة لما هو قديم ماديا كان  علم االثار  علوم انسانية  يوم واحد  ٣/١٠/٢٠٢١
  والتي صنعها االنسان فضال عن ماله عالقة مباشرة او غير مباشرة به

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم الحضارة 
واالثار 
  االسالمية

  

استخدام تطبيق    . 27
Google Meet 
لعمل المحاضرات 

  المباشرة

ت باوقات وكيفية االعداد لمحاضرة عبر االنترن  Google Meetالتعريف ببرنامج   علمي  يوم واحد  ١٠/١٠/٢٠٢١
  محددة وتسجيلها ورفعها الحقا على اليوتيوب.

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  
  

  

الفكر المتطرف واثره    . 28
في تهديم المنظومات 
االجتماعية واالخالقية 

في المجتمع/حلقة 
  نقاشية

ناول ف في تلتطرتهدف هذه الحلقة الى التأكيد على الوسطية في الفكر واالبتعاد عن ا  علوم انسانية  يوم واحد  ١٧/١٠/٢٠٢١
  االفكار وتطبيقها على االصعدة المختلفة

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم اللغة 
  العربية

  

الوقاية خير من العالج/    . 29
  حلقة نقاشية

 لتجنب متبعةان العقل السليم بالجسم السليم والتعرف على االمور الصحية البيان   صحي  يوم واحد  ١/١١/٢٠٢١
  االصابة باألوبئة واالمراض

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

  والمصرفية

  

الشخصية العراقية في    . 30
التراث الحضاري/حلقة 

  نقاشية

صوال وعلمية ة والالعراقية بكل ابعادها التربوية والنفسيتتناول هذه الحلقة الشخصية   علوم انسانية  يوم واحد  ٨/١١/٢٠٢١
  الى العصر الحديث .

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم الحضارة 
واالثار 
  االسالمية

  

تأثيرات جائحة كورونا    . 31
على المجتمعات 

  حلقة نقاشية االنسانية/

ه مثل هذللبية معالجة االثار السالتطرق الى النكبات التي تحل بالمجتمعات وكيفية   صحي  يوم واحد  ١٥/١١/٢٠٢١
  الجوائح من خالل التكافل االجتماعي .

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم االديان 
  المقارنة

  



نحو نظرية انثربولوجية    . 32
 في العرفان االسالمي/

  حلقة نقاشية

تتم ) واالنسان تتلخص هذه الحلقة عن السؤال المركزي الذي يوجهه كائط( ماهو  علوم انسانية  يوم واحد  ٥/١٢/٢٠٢١
  االجابة عليه من خالل نظرية االنسان الكامل عند الصوفية

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم الفلسفة 
  االسالمية

  

دور هيئة الرقابة    . 33
الشرعية في المصارف 
  االسالمية/حلقة نقاشية

في  ميةالشريعة االسال توضيح عمل هيئة الرقابة الشرعية في االلتزام بمبادئ  علوم انسانية  يوم واحد  ١٢/١٢/٢٠٢١
  االعمال المصرفية

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم العلوم 
المالية 

  والمصرفية

  

مسيرة النقد االدبي بين    . 34
  التقليد والحداثة

ع ثم لمبداتستعرض هذه الحلقة النقاشية مسيرة النقد االدبي منذ كان يركز على   علوم انسانية  يوم واحد  ١٩/١٢/٢٠٢١
  الدبيلنص الواخيرا التركيز على القارئ بكونه المنتج االخير التركيز على النص 

كلية العلوم 
  االسالمية

قسم اللغة 
  العربية

  

  فهو البريد االلكتروني اما فيما يخص      - مالحظة:

Master@cois.uobaghdad.edu.iq 

Islamiccollege2000@yahoo.com 

     ٠٧٤٩٩٨٦٨٠٧٨ رقم الهاتف 


