
   ٢٠٢١للعام لوحدة التعليم المستمر  المحاضرات والورش والدوراتدليل 

  

التاريخ حسب   المحاضر  عنوان الورشة او الدورة  ت
جدول التعليم 

  المستمر

  اليوم

تحكيم البحوث عن طريق   ١
  موقع المجلة من قبل الخبراء

د. عبد الكريم هجيج 
  طعمة

  د. حازم عدنان احمد

  الثالثاء  ٥/١/٢٠٢١

الخطاب الفسلفي وسؤال   ٢
  التجديد

  ا.د محمود حيدر
  ا.د ثائر ابراهيم خضير
ا.م.د ياسين حسين 

  الويسي

  السبت  ٩/١/٢٠٢١

  د.رائد كاظم علي  االخر في االديان السماوية  ٣
  م. وليد خالد عكله
  م. علي طالب محل

  االثنين  ١١/١/٢٠٢١

نشأة التصوف في االسالم   ٣
وتطوره الى مدارس لتنظيم 

  المجتمع

  د.حمزة الكتاني
  د. حمزة حسين عبد

  السبت  ٢٣/١/٢٠٢١

  م. ليث ناجح حميد  انضباط موظفي الدولة  ٤
  م.م احمد قاسم زايد
م.م زهراء حاتم 

  عبدالكاظم

  االحد+االثنين+الثالثاء  ٢٦/١/٢٠٢١-٢٤

المبرمج /مصطفى   WINDOWSتطبيقات   ٥
  حسين زوير

المهندسة/ منتهى كاظم 
  موسى

مصطفى المهندس / 
  مجيد صالل

المترجم االقدم / غفران 
  رزاق منصور

  

  االربعاء  ٢٨/١/٢٠٢١-٢٧
+  

  الخميس

مكافحة خطر تعاطي   ٦
المخدرات والمنشطات 

  الرياضية

ا.م.د محمد سراج الدين 
  قحطان حمدان

  م.م عمر مزهر مالك

  الخميس  ٢٨/١/٢٠٢١
  
  
  

مكافحة خطر تعاطي   ٧
المخدرات والمنشطات 

  الرياضية

زياد طارق د. 
  عبدالرزاق

  د. لقاء عادل حسين

  االثنين  ١/٢/٢٠٢١
  
  



  
البحث النوعي رؤى بحثية   ٨

  وتوجيهات عالمية
ا.د بشرى اسماعيل 

  احمد
  الخميس +الجمعة  ٥/٢/٢٠٢١-٤

كيفية عمل بحوث التخرج   ٩
  لطلبة المرحلة الرابعة

  د. لقاء عادل حسين
  د. نجاة علي

١٧/٢_١٦/
٢٠٢١  

  الثالثاء +االربعاء

استخدام برنامج االكسل   ١٠
الحتساب درجة السعي 

واحتساب درجة االمتحان 
النهائي  وادخالها في نظام 
الماستر شيت االلكتروني 
وابجديات الماستر شيت 

  االكتروني

 د. بيداء سرحان فرحان 
 م. قتيبة ادهام شكر 
  م. ضياء الدين حمزة

  الثالثاء   ١٦/٢/٢٠٢١

عمارة االحكام الفقهية في   ١١
  المساكن

  الخميس  ١٨/٢/٢٠٢١  د. خليل حسن الزركاني

اسباب انتشار ظاهرة   ١٢
  المخدرات

والحكم الشرعي منها 
  االسباب والحلول

  د.حسناء ناصر
  د.ابراهيم جليل
  د. هناء محمد

  االحد  ٢١/٢/٢٠٢١

الفكرالمتطرف واثره في   ١٣
تهديد المنظومات االجتماعية 

  واالخالقية في المجتمع
  

  االثنين  ٢٢/٢/٢٠٢١  مؤيد عباس حسيند. 

  االنسان في االديان  ١٤
  

  السيد صالح الحكيم
  القس ارا بدليان

  الثالثاء  ٢٣/٢/٢٠٢١

صورة النبي االكرم (صلى   ١٥
هللا عليه واله وسلم)في 

  القران الكريم

  د. رياض ساجت سالم
  

  الخميس  ٢٥/٢/٢٠٢١

١٦  
  

اليات ومعايير النشر العلمي 
  الدولي

  اسماعيل امد د. بشرى
  

  الجمعة+ السبت  ٢٧/٢/٢٠٢١-٢٦

  
١٧  

بناء السالم واليات مكافحة 
  الفكر المتطرف

أ.د. محسن قحطان 
  حمدان

أ.م.د بالل نجم عبد 
  الخالق

  الثالثاء  ٢/٣/٢٠٢١

كيفية عمل بحوث التخرج   ١٨
 لطلبة المرحلة الرابعة

  االربعاء  ٣/٣/٢٠٢١ د. يونس قدوري عويد
  
  

الطلبة نحو اتجاهات   ١٩
 العزوف عن التعليم

  االثنين  ٨/٣/٢٠٢١ ا.م.د خالد عبود حمودي



مستجدات كورونا   ٢٠
 )١٩(كوفيد

د. ضرغام صادق 
  الطريحي 

د. عمار كامل عبد 
 الوهاب الخطيب 

  الخميس  ١١/٣/٢٠٢١
  
  
  
  

ارض الرافدين عاصمة   ٢١
  العالم ودولة االنسان 

  القسيس ارا بادليان 
  الدكتور علي عبد سيفح 

  الجمعة   ١٢/٣/٢٠٢١

فقه الموازنات واثره في   ٢٢
 الواقع االجتماعي

  ا.د. مجيد علي محمد
ا.م.د احمد عليوي 

 حسين

 االثنين ١٥/٣/٢٠٢١
 
 

مقاصد الشريعة واثرها في   ٢٣
 المسائل المعاصرة

 د. مصطفى كاظم
 .د عامر ياسين عيدان

  الخميس  ١٨/٣/٢٠٢١
  
  

واهميته في االديانالتسامح   ٢٤ ا.د. خالد مصطفى  
 السراحنه

 ا.د عبد هادي القيسي

  االثنين  ٢٢/٣/٢٠٢١

االرشاد التربوي لطلبة قسم   ٢٥
 الشريعة

  الخميس  ٢٥/٣/٢٠٢١ لجنة االرشاد

وصف المقرر الدراسي   ٢٦
 وتصميمه

ا.م.د محمد رياض 
 فخري

  االثنين  ٢٩/٣/٢٠٢١

الخلفيات الفكرية للقراءات   ٢٧
 اللسانية الحديثة 

 أ.د سلمان عباس عبد 
 أ.م.د ايمن سعود متعب 

  الخميس   ١/٤/٢٠٢١

فلسفة الفعل في الفلسفة  ٢٨
اإلسالمية مقارنة بالفلسفة 

  الغربية الحديثة

ا.م.د. ياسين حسين 
  قعراال -الويسي

 –ا.د. ماغي عبيد 
 –الجامعة اللبنانية 

 .لبنان
. عز الدين رامول ا.م.د

الجزائر –  

  االثنين   ٥/٤/٢٠٢١

العلوم االسالمية في االندلس   ٢٩
 واثرها في المجتمع االوربي

 –ا.د. خالد الخليفات 
 الردنا -جامعة الطفيلة

  د. ظاهر فياض جاسم

  الخميس   ٨/٤/٢٠٢١

الذوق في الحضارة العربية   ٣٠
 االسالمية

أ.د خليل حسن رهك 
 الزركاني

  االثنين   ١٢/٤/٢٠٢١

اصول البحث العلمي لطالب   ٣١
 المرحلة الرابعة

ناصر ابرهيم د.حسناء   
عبد الستار  رواء م.  

  الخميس  ١٥/٤/٢٠٢١
  
  

مرض كورونا وكيفية   ٣٢
التعامل مع االنعكاسات 

  االثنين   ١٩/٤/٢٠٢١ د. ابتسام رسول 



 السلبية لهذا المرض 
البحث اللغوي االكاديمي   ٣٣

لدى طلبة الدراسات العليا 
 المشكالت والحلول 

  الخميس   ٢٢/٤/٢٠٢١ د. عماد علوان حسين 

نحو نظرية انثربولجية في   ٣٤
 العرفان االسالمي 

  االثنين   ٢٦/٤/٢٠٢١ د.ياسين حسين الويسي 
  
  
  

المنظومة القيمية في عصر   ٣٥
 العولمة 

 ا.د سلمان عباس عبد 
محمد جاسم  ا.م.د

السدر  حرجان  

  الخميس  ٢٩/٤/٢٠٢١
  

االعتدال واثره في تعزيز   ٣٦
 السلم المجتمعي 

  االثنين   ٣/٥/٢٠٢١ ا.م.د حازم عدنان احمد 

جمع الكتب وحرقها في   ٣٧
 الحضارة العربية االسالمية 

ا.د خليل حسن رهك 
 الزركاني 

  الخميس   ٦/٥/٢٠٢١

 د. احمد عليوي  التأمين والتامين التكافلي   ٣٨
 م.م فلایر صالح مهدي 

  االثنين   ١٠/٥/٢٠٢١

 د. باسم محمد حسين  قانون انضباط الطلبة   ٣٩
 د. عمار باسم صالح 

  الخميس   ١٣/٥/٢٠٢١

محاضرة االحتباك البالغي   ٤٠
 في ضوء علم اللغة الحديث 

  االثنين   ١٧/٥/٢٠٢١ د. اياد عبد الجبار 

فلسلفة التربية االسالمية بعد   ٤١
 كورونا 

د عبدالهادي محمود 
 الزيدي 

  الخميس   ٢٠/٥/٢٠٢١

اختالف القراءات واثرها في   ٤٢
 اختالف المعاني 

  االثنين   ٢٤/٥/٢٠٢١ د. سعد محمد حسن 

التعليم التفاعلي ودوره في   ٤٣
 الوقاية من التطرف العنيف 

  الخميس   ٢٧/٥/٢٠٢١ د جاسم محمد حرجان

عالقة البالغة باللسانيات   ٤٤
 المعاصرة 

  االثنين   ١٣/٥/٢٠٢١ د. لقاء عادل 

الجانب الروحي في   ٤٥
 االقتصاد االسالمي 

 د. رغد حسن علي
 د . ايوب محمد باجالن 

  الخميس   ٣/٦/٢٠٢١

العالج في القران الكريم   ٤٦
–والسنة النبوية المطهرة 

 الحمية انموذجا

  االثنين   ٦/٦/٢٠٢١ د. عمر هاشم 

رأي الرصافي بالبالغة   ٤٧
القرانية في كتابه الشخصية 

 المحمدية 

  الخميس  ١٠/٦/٢٠٢١ د. رياض ساجت سالم 

  االثنين   ١٤/٦/٢٠٢١ م. فوزية موسى غانم   ١٩الوقت والمنهج وكوفيد   ٤٨
  الخميس   ١٧/٦/٢٠٢١د.محمد سراج الدين شمولية التربية النبوية في   ٤٩



 قحطان  حديث شعب االيمان 
  االثنين   ١٢/٦/٢٠٢١ أ.م ايمن صارم شكيب  االستئذان في الرياضة   ٥٠
التعليم االلكتروني في   ٥١

الجامعات العراقية دوره 
 واهميته 

 د. احمد شاكر 
 د. عالء احسان سلوم 
م.م. مصطفى حسين 

 زوير 

  الخميس  ٢٤/٦/٢٠٢١
  
  
  
  
  

مبدأ شرعية الجرائم   ٥٢
والعقوبات وتطبيقاته في 

 القانون االنضباطي 
 

  االثنين   ٢٨/٦/٢٠٢١ م. باسل حميد شهاب 

 كيف تطبع بحثك العلمي   ٥٣
الفئة المستهدفة طلبة 

 الدراسات العليا 

الخميس+الجمعة+   ٣/٧/٢٠٢١-٢-١ د. اياد عبد الجبار 
  السبت 

اللغة االنكليزية ودورها   ٥٤
 التفاعلي في تعريف االسالم 

  االثنين   ٥/٧/٢٠٢١ م. فوزية موسى غانم 

االسس التربوية لطاعة   ٥٥
الوالدين سورة يوسف 

 انموذجا 

 د. سلمان عباس عبد 
 د. سعيد عزاوي 

  الخميس   ٨/٧/٢٠٢١

التوظيف الصهيوني   ٥٦
للنصوص التوراتية القامة 

 دولة اسرائيل 

  االثنين   ١٢/٧/٢٠٢١ م. نعمة جاسم العبيدي 

المصارف االسالمية وخدمة   ٥٧
 المجتمع 

 د. رغد علي السراج 
 د. اسماء عبد الجبار 

  الخميس  ١٥/٧/٢٠٢١

المشتركات بين المذاهب   ٥٨
 االسالمية 

 د. قصي سعيد احمد 
محمد د. هناء  

  االثنين   ١٩/٧/٢٠٢١

مسيرة النقد االدبي بين   ٥٩
 التقليد والحداثة 

  الخميس  ٢٢/٧/٢٠٢١ د. مؤيد عباس حسين 

طرق التفاعل مع الطلبة   ٦٠
على منصة كوكل كالس 

 روم 

م.م. مصطفى قصي 
 علي 

  االثنين   ٢٦/٧/٢٠٢١

اخالقية التعامل االلكتروني   ٦١
بين االستاذ والطالب 

 الجامعي 

د. عمار كامل 
 عبدالوهاب 

 د. احمد صباح شهاب 

  الخميس  ٢٩/٧/٢٠٢١

الدرجات الكهنوتية للكنائس   ٦٢
 الرئيسية 

  االثنين   ٢/٨/٢٠٢١ د. وليد عبدالجبار احمد 

خريج قسم العلوم المالية   ٦٣
والمصرفية االسالمية 

 د. ابراهيم جليل 
 م.م فلایر صالح 

  الخميس  ٥/٨/٢٠٢١



 ومجاالت عمله في المجتمع 
  االثنين   ٩/٨/٢٠٢١ م. اوس محمود عبدهللا  اساسيات شبكات الحاسوب   ٦٤
الفاظ التعليم في القران   ٦٥

 الكريم 
  الخميس  ١٢/٨/٢٠٢١ د. رياض ساجت سالم 

استخدام تطبيق كوكل ميت   ٦٦
 لعمل المحاضرات المباشرة 

م.م. مصطفى قصي 
 علي 

  الخميس   ١٩/٨/٢٠٢١

البيت  المنهج التربوي الهل  ٦٧
 ع االمام الكاظم ع انموذجا 

  الخميس   ٢٦/٨/٢٠٢١ د. حنان حسين معمة 

 د. سناء عليوي  عمليات التمويل االسالمي   ٦٨
 د. هناء محمد 

  الخميس   ٢/٩/٢٠٢١

 د. عمار باسم صالح  اثار ومضار التدخين   ٦٩
 د. يسرى جلوب 

  االثنين   ٦/٩/٢٠٢١

مقاربة تنسيق الحقل الداللي   ٧٠
 في الفاظ زيارة االربعين 

  االثنين   ١٣/٩/٢٠٢١ د. رياض ساجت سالم 

خطاب الكراهية مفهومه   ٧١
وانواعه وطرق واساليب 

 مناهضته 

 د. ايسر محمد 
 د. زينب والي 

  االثنين   ٢٠/٩/٢٠٢١

  االثنين   ٢٧/٩/٢٠٢١ د. حنان حسين نعمه  التعبير وطرق تدريسه   ٧٢
المصارف االسالمية في   ٧٣

 العراق النشأة والتطبيقات 
 د. احمد رشيد 

 م.م سمير شمخي 
  االثنين   ٤/١٠/٢٠٢١

قواعد اللغة االنكليزية   ٧٤
واثرها في تطويال المالك 

 التدريسي

  االثنين   ١١/١٠/٢٠٢١ م. قتيبة ادهام شكر 

  الخميس  ٢١/١٠/٢٠٢١ د. ياسين حسين الويسي  الفلسفة وحوار الحضارات   ٧٥
  االثنين   ٢٥/١٠/٢٠٢١ د. حنان حسين نعمه  مهارة ادارة الوقت الوقت   ٧٦
االقتصاد االسالمي ودوره   ٧٨

بالنهوض المالي 
 واالقتصادي 

محمد د. هناء   
 د. نوروز 

  االثنين  ١/١١/٢٠٢١

الفقه االفتراضي واثره في   ٧٩
 التوى المعاصرة

  الخميس   ٤/١١/٢٠٢١ د. سامي جميل ارحيم 

مفاهيم الوسطية في الفسلفة   ٨٠
 االسالمية 

  االثنين   ٨/١١/٢٠٢١ د. ياسين حسين الويسي 

معنى التراث واهميته في   ٨١
 حياة االمم والشعوب 

  الخميس   ١١/١١/٢٠٢١ د. ابتسام رسول 

مفهوم االقتراض الفسلفي   ٨٢
 عند الصوفيه 

 د. ياسين حسين الويسي
 د. ماغي عبيد / لبنان  

  االثنين   ١٥/١١/٢٠٢١
  
  

التصوف والعرفان مقاربات   ٨٣
 فلسفية انثروبولجي

 د. ياسين حسين الويسي
د. جعفر نجم / الجامعة 

  االثنين   ٢٩/١١/٢٠٢١



 المستنصرية  
مفهوم الهوية الهوية بين االنا   ٨٤

 واالخرة 
  االثنين   ٦/١٢/٢٠٢١ د.حسام الدين مصطفى 

فلسلفة العلم وافاق االشتغال   ٨٥
 الجمالي 

د. حارث حمزة 
 الخفاجي

  االثنين   ١٣/١٢/٢٠٢١

تحوالت االنسان في   ٨٦
 التصوف االسالمي 

  االثنين   ٢٠/١٢/٢٠٢١ د ياسين حسين الويسي

نقد االلحاد المعاصر عند   ٨٧
 دوكنيز 

 د. ياسين حسين الويسي
 د. سجى كاظم علي  

  االثنين   ٢٧/١٢/٢٠٢١

  

  

  

  

 


