
 

 

 
نوعه  أدراجعنوان النشاط المقترح مع 

-ورشة-ندوة -العنوان :( مؤتمر  إزاء
 حلقة)

موعد االنعقاد ( 
تخصص  مدة االنعقاد سنة)- شهر -يوم 

جهات مشاركة  الجهة المنظمة مكان االنعقاد نبذة عن النشاط النشاط
 االلكترونيالبريد  الهاتف النقال وجدت أن

1 

لكلية التربية ابن المؤتمر الدولي الثالث 
رشد بعنوان (مقدمات ونتائج إلصالح 
التربية والتعليم في العراق/  كليات 

التربية نموذجا)  تحت شعار (اإلصالح 
التربوي رؤيا تربوية في التعليم 

  العراقي)

٢٧ -
 أنساني يومان  ٢٨/٤/٢٠١٦

دأبت كليتنا عن إقامة مؤتمرات 
علمية بالتخصصات العلوم 

اإلنسانية التي تعالج مشكالت 
موجودة في المجمع ومشكالت 

  اإلنسانيعاني منها 

كلية التربية 
مؤسسة العلوم  كلية التربية ابن رشد ابن رشد

 للطباعة
٠٧٩٠٣١٨٧٠٧

٦ 
ada@ircoedu
.uobaghdad.e

du.iq 

المؤتمر األول لضمان الجودة في التعليم  ٢
  يوم واحد   ٢٠١٦/  ٣/ ١٠ العالي 

جودة 
التعليم 
  العالي 

الداعمة لتوضيح  األنشطةيعد احد 
مفهوم الجودة الشاملة وكيفية 

 األكاديميةتطبيقها في المؤسسات 
والتربوية العراقية والتي تشهد 

 أنواعخطوات متقدمة لتطبيق 
المتقدم  العالموالتي سبقنا  اإلدارات

  في تطبيقها منذ زمن طويل 

كلية التربية 
  ابن رشد

شعبة ضمان الجودة 
الجامعي في  واألداء

كلية التربية ابن رشد 
   اإلنسانيةللعلوم 

٠٧٩٠٣٦٤٢٠٣  تمويل ذاتي 
٤  

dr-
yusra2009@y

ahoo.com 

المناخي في  التغييرمؤتمر علمي (   ٣
  البيئية  وأثارهالعراق 

٤/ ٢١- ٢٠  /
٢٠١٦   

يومين 
تخصص ومعالجة اآلثار البيئية   علمي   علمي 

  عن التغيرات  
التربية كلية 
بالتعاون مع   قسم الجغرافية  رشد ابن

  العتبة العباسية
٠٧٩٠٢٩٩٢٤٣

٤  
Zainbwk 

@yahoo.com 
ندوة ( ظاهرة التطرف في المجتمعات   ٤

التعريف بأسباب التطرف في   علمي  يوم واحد   ٢٠١٥/  ١١/  ٩  والدوافع ) األسباب
  المجتمعات وسبل معالجتها 

التربية كلية 
 =  =  تمويل ذاتي  قسم الجغرافية  رشد ابن

على السلم  وأثرهاندوة ( ظاهرة التسول   ٥
  المجتمعي ) 

١٢/  ١٤  /
التسول واثارهها  أسبابتحديد   علمي  يوم واحد   ٢٠١٥

  المجتمعية 
التربية كلية 
 =  =  تمويل ذاتي  قسم الجغرافية  رشد ابن

ندوة ( الموارد المائية في العراق وسبل   ٦
  استثمارها )

١٢/  ٢٨  /
الى اإلمكانات المائية في التطرق   علمي  يوم واحد   ٢٠١٥

  العراق والمكانية استثمارها 
كلية التربية 

 =  =  تمويل ذاتي  قسم الجغرافية  ابن رشد

٧ 
 
 

ندوة ( ظاهرة االتجار بالبشر واألعضاء 
  البشرية)

 علمي يوم واحد  ٢٨/١٢/٢٠١٦
تحديد ومعالجة أسباب االتجار 

 بالبشر
  

كلية التربية 
 = = تمويل ذاتي قسم الجغرافية ابن رشد

٨ 
معرض للصور الفوتوغرافية عن التراث 

 المعماري لمدينة بغداد
  

 علمي يوم واحد  ١٥/٢/٢٠١٦
توضيح التراث المعماري 
 والحضاري لمدينة بغداد

  
التربية كلية 

 = =  تمويل ذاتي` قسم الجغرافية ابن رشد

 عرض كتاب ( جغرافية المدن) ٩
 عرض كتاب جغرافية المدن علمي يوم واحد  ٧/٣/٢٠١٦  

  
كلية التربية 

 = = تمويل ذاتي قسم الجغرافية ابن رشد



 

 

١٠ 
 األسبابندوة /العواصف الغبارية  

  والمعالجات
  
  
  

 علمي يوم واحد  ٢٨/٣/٢٠١٦
توضيح ظاهرة العواصف الغبارية 

 وإمكانية وأسبابهافي العراق 
  معالجتها.

كلية التربية 
 قسم الجغرافية ابن رشد

 = = تمويل ذاتي

١١ 
ندوة (لتوزيع الجغرافي النتشار امراض 

 السرطان في العراق )
  

 علمي يوم واحد  ١١/٤/٢٠١٦
توضيح التباين المكاني النتشار 

 السرطان في العراق
  

التربية كلية 
 قسم الجغرافية ابن رشد

 = = تمويل ذاتي

على  األساتذةورشة عمل لتدريب  ١٢
 علمي يوم واحد  ٩/٥/٢٠١٦  استخدام التقنيات الحديثة في التدريس

على  األساتذةورشة عمل لتدريب 
 استخدام وسائل حديثة بالتدريس

  
كلية التربية 

 ابن رشد
 

 قسم الجغرافية
 = = تمويل ذاتي

تخصص  مدة االنعقاد موعد االنعقاد النشاط عنوان  ١٣
جهات مشاركة  الجهة المنظمة مكان النشاط نبذة عن النشاط النشاط

  البريد االلكتروني الهاتف النقال أن وجدت

الصادق والحوار بين  اإلمامندوة علمية/   ١٤
تبين الندوة مدى احترام اإلسالم   أنساني  يوم واحد  ٤/٣/٢٠١٦  واألديانالطوائف 

  لباقي األديان والطوائف
كلية التربية 
ابن رشد / 
  قسم التاريخ

Alaa_alyaqub  ٧٧٠٢٥٥٦٢٠٢  تمويل ذاتي  قسم التاريخ
i@yahoo.com 

تقنية   يوم واحد  ٢٤/٣/٢٠١٦  ورشة عمل / ضمان الجودة  ١٥
  الكترونية

 إدخالشرح وافي في كيفية 
  التقنيات االلكترونية للمحاضرة

كلية التربية 
 ابن رشد/قسم

  التاريخ
  قسم التاريخ

 تمويل ذاتي
===  ===  

  يوم واحد  ٩/٤/٢٠١٦  معرض سنوي للكتاب  ١٦
علوم 

اجتماعية 
  وإنسانية

تعرض فيه مختلف الكتب المؤلفة 
  ==  والبحوث المنشورة لألساتذة

 تمويل ذاتي قسم التاريخ
==  ===  

شهداء العراق قراءة الفاتحة على   أنساني  يوم واحد  ١٠/١/٢٠١٦  حفل توقيع كتاب  ١٧ذ
  ==  == تمويل ذاتي قسم التاريخ  ==  / كلمة الترحيب

الصادق والحوار بين  األمامندوة علمية/   ١٨
 اإلسالمتبين الندوة مدى احترام   أنساني  يوم واحد  ٤/٣/٢٠١٦  واألديانالطوائف 

  والطوائف األديانلباقي 
كلية التربية 
ابن رشد / 
  قسم التاريخ

  قسم التاريخ
 تمويل ذاتي

٧٧٠٢٥٥٦٢٠٢  Alaa_alyaqub
i@yahoo.com 

تقنية   يوم واحد  ٢٤/٣/٢٠١٦  ورشة عمل / ضمان الجودة  ١٩
  الكترونية

 إدخالشرح وافي في كيفية 
  التقنيات االلكترونية للمحاضرة

كلية التربية 
ابن رشد/قسم 

  التاريخ
  قسم التاريخ

 تمويل ذاتي
===  ===  

٢٠  
ورشة عمل عن عزوف الطلبة عن 

ويقدمها الدكتور محمد شالل القراءة. 
ود.رافد جهاد عبد الله، ود.مياسة وليد 

  طه
  علمي  ساعتان  ٧/١/٢٠١٦

تحديد األسباب التي أدت الى 
عزوف الطالب الجامعي عن 

القراءة، مع وضع الحلول المالئمة 
  لهذه المشكلة.

كلية التربية 
٠٧٧١١٥٩٥٣٠  تمويل ذاتي   قسم اللغة العربية  رشد ابن

٠  
Hawas74@ya

hoo. com 



 

 

  علمي  ساعتان  ٢٥/٢/٢٠١٦  الموتمر الحسيني الثالث  ٢١
تقديم بحوث نقدية ولسانية تحاول 

تقرأ نصوص الطف من رؤية  أن
  حديثة 

كلية التربية 
  قسم اللغة العربية  رشد ابن

 العتبة العباسية
٠٧٧١١٥٩٥٣٠  ===  

٢٢  
ورشة عمل عن عزوف الطلبة عن 

الدكتور محمد شالل القراءة. ويقدمها 
ود.رافد جهاد عبد الله، ود.مياسة وليد 

  طه
  علمي  ساعتان  ٧/١/٢٠١٦

تحديد األسباب التي أدت الى 
عزوف الطالب الجامعي عن 

القراءة، مع وضع الحلول المالئمة 
  لهذه المشكلة.

كلية التربية 
  ====  ٠٧٧١١٥٩٥٣٠  تمويل ذاتي  قسم اللغة العربية  رشد ابن

اللساني وآفاقه في الجامعات الدرس   ٢٣
  انساني  ساعتان  ٥/٥/٢٠١٦  العراقية /ورشة عمل

تضييف عدد من اللسانيين لتقديم 
قراءات كشفية لواقع البحث 
  اللساني في الجامعات العراقية

كلية التربية 
  قسم اللغة العربية  ابن رشد

 تمويل ذاتي
=  =====  

  احتفالية  ساعتان  ٢٩/٩/٢٠١٦  ندوة استذكارية لألساتذة الرواد  ٢٤
احتفالية تكريمية ألساتذة القسم 
الرواد من الذين أثروا الدرسين 

  اللغوي واألدبي
كلية التربية 

  قسم اللغة العربية  ابن رشد
 تمويل ذاتي

=-  =====  

(غموض لغة النقد الحديث)ورشة عمل   ٢٥
الغموض  ورشة عمل تسلط الضوء  انسانية  ساعتان  ١٣/١٠/٢٠١٦  يقدمها أ.د علي كاظم أسد

  الذي يكتنف لغة النقد الحديث
كلية التربية 

  =====  = تمويل ذاتي  قسم اللغة العربية  ابن رشد

٢٦  
المصطلح العربي وآليات الصياغة، ندوة 

علمية يقدمها أ.د صاحب جعفر أبو 
  جناح.

  ندوة علمية  ساعتان  ١٠/١١/٢٠١٦
ندوة علمية تحاول بيان األسس 

 والوسائل التي ينبغي االعتماد
  عليها في صياغة المصطلح العربي

كلية التربية 
  قسم اللغة العربية  ابن رشد

 تمويل ذاتي
=  =====  

  احتفالية  ساعتان  ١٨/١٢/٢٠١٦  يوم الضاد  ٢٧
احتفالية بيوم الضاد يكرم فيه عدد 

من األساتذة الرواد في مختلف 
  الجامعات العراقية

كلية التربية 
  / قسم اللغة العربية  ابن رشد

 ذاتيتمويل 
=  ======  

 الفكر التكفيري جذوره ومعالجاتهندوة /  ٢٨
  ٢٠١٦/ ٢/ ٢٢  

ساعة 
 واحدة
 

علوم 
 إنسانية

الوقوف على جذور الفكر التكفيري 
ووضع خطة لتفنيد ومعالجة تلك 

 األفكار
٠٧٩٠٣٩٢٣١٩ الوقف الشيعي  قسم علوم القران قاعة ابن رشد

٦ 
Aqeelra22aq0
4@gmail.com 

٢٩ 
المعالم اإلنسانية في شخصية ندوة / 

 الرسول محمد (ص)
  

٢٠١٦/ ٤/ ٢٠  
ساعة 
 واحدة
 

علوم 
 إنسانية

دراسة شخصية الرسول الكريم من 
٠٧٩٠٣٩٢٣١٩ العتبة العباسية  قسم علوم القران قاعة ابن رشد و معامالته اإلنسانيالجانب 

٦ 
Aqeelra22aq0
4@gmail.com 

تربوي   يومان فقط  ٢٠١٦-١-٥  المؤتمر النبوي التربوي الرابع  ٣١
  نفسي علمي

مؤتمر سنوي عن الفكر التربوي 
للرسول محمد (ص) وال بيته 

  الطيبين الطاهرين
 –كلية التربية 
  ابن رشد

قسم العلوم التربوية 
٠٧٧١٢٨٧٦٩٩  تمويل ذاتي  والنفسية

٩  
Dr_hasan_ali
@yahoo.com 

ورشة عمل لواقع التربية العملية في   ٣٢
  يومان فقط  ٢٠١٦-١- ٢٠  في العراقكليات التربية 

تربوي 
  نفسي
  تطبيقي

ورشة لتطوير واقع التربية العملية 
في كليات التربية في العراق 
  الخاصة بطلبة المرحلة الرابعة

 –كلية التربية 
  ابن رشد

قسم العلوم التربوية 
٠٧٧١٢٨٧٦٩٩  تمويل ذاتي  والنفسية

٩  
Dr_hasan_ali
@yahoo.com 

يوم واحد   ٢٠١٦-٣-٦  النفسيةندوة عن الصحة   ٣٤
  نفسي علمي  فقط

المخدرات في  اثأرندوة لتوضيح 
تركيبة المجتمع العراقي ونفسية 

  أفراده
 –كلية التربية 
  ابن رشد

قسم العلوم التربوية 
٠٧٧١٢٨٧٦٩٩  تمويل ذاتي  والنفسية

٩  
Dr_hasan_ali
@yahoo.com 



 

 

مناقشة لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة   ٣٥
يوم واحد   ٢٠١٦-٤- ٢١  ٢٠١٣التطويرية 

  فقط
علمي 
  تطويري

المتابعة لتنفيذ توصيات الورشة 
  ٢٠١٣-٢- ٨العلمية المنعقدة في 

 –كلية التربية 
  ابن رشد

قسم العلوم التربوية 
٠٧٧١٢٨٧٦٩٩  تمويل ذاتي  والنفسية

٩  
Dr_hasan_ali
@yahoo.com 

ورشة عمل عن االتجاهات الحديثة في   ٣٦
علمي نفسي   يومان فقط  ٢٠١٥-٢- ١٥  بناء االختبارات

  تربوي
كيفية بناء االختبارات التحصيلية 

  في ضوء االتجاهات الحديثة
 –كلية التربية 
  ابن رشد

قسم العلوم التربوية 
٠٧٧١٢٨٧٦٩٩  تمويل ذاتي  والنفسية

٩  
Dr_hasan_ali
@yahoo.com 

علوم  يوم واحد 4/1/2016  كتابة البحوث /ورشة  ٣٧
قسم اللغة  بحوث التخرج حول كتابة اإلنسانية

 االنكليزية
ابن  –كلية التربية 
 7724263715  تمويل ذاتي  رشد

  
azharnoori63
@yaho.com 

 
علوم  يوم واحد 15/1/2016  /طرائق تدريس شكسبير  ورشة  ٣٨

قسم اللغة  كيف تدرس شكسبير اإلنسانية
 االنكليزية

ابن  –كلية التربية 
 7724263715  تمويل ذاتي  رشد

  
azharnoori63
@yaho.com 

لطلبة الماجستير /النشر ل/ ورشة   ٣٩
علوم  يوم واحد 20/1/2016 العالمي 

قسم اللغة  النشر في المجالت العالمية اإلنسانية
 االنكليزية

ابن  –كلية التربية 
 7724263715  تمويل ذاتي  رشد

  
azharnoori63
@yaho.com 

علوم  يوم واحد 18/2/2016 / كتابة البحوث ورشة لطلبة الماجستير  ٤٠
قسم اللغة  كيفية كتابة مقترح رسالة االنسانية

 االنكليزية
ابن  –كلية التربية 
 7724263715  تمويل ذاتي  رشد

  
azharnoori63
@yaho.com 

لطلبة المرحلة الرابعة / ورشة   ٤١
علوم  يوم واحد 25/2/2016 المعلومات  تكنولوجيا

قسم اللغة  في التعليماستخدام التكنولوجيا  اإلنسانية
 االنكليزية

ابن  –كلية التربية 
 7724263715  تمويل ذاتي  رشد

  
azharnoori63
@yaho.com 

 تكنولوجيالطلبة الماجستير / ورشة   ٤٢
علوم  يوم واحد 3/1/2016 المعلومات 

قسم اللغة  استخدام الداتا شو اإلنسانية
 االنكليزية

ابن  –كلية التربية 
 7724263715  تمويل ذاتي  رشد

  
azharnoori63
@yaho.com 

/ اللغة مؤتمر قسم اللغة االنكليزية  ٤٣
علوم  يومان 17/4/2016 االنكليزية وتحديات عصر العولمة 

 اإلنسانية
اللغة االنكليزية وتحديات عصر 

 العولمة

كلية التربية 
قسم اللغة 
االنكليزية 

بالتعاون مع 
كلية التربية 
قسم اللغة 
االنكليزية / 
جامعة اإلمام 

 الكاظم
 

ابن  –كلية التربية 
 رشد
  

 7724263715  مسقط / عمان
  

bosh1969bos
h@yahoo.co

m 
 

اثر طرائق التدريس في تطوير التعليم  ٤٤
علوم  ساعتان 25/4/2016 الجامعي /ندوة

 انسانية

لتحسين جودة منظومة التعليم يتم 
من خالل  وتطوير الممارسات 

تفعيل وطرائق التدريس وكذلك 
االستراتيجيات التي تتعلق بتطوير  

 لتعليم

كلية التربية 
 ailjumeer 7904364025 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

@yahoo.com 

دور حفصة خان النقيب في تطوير واقع  ٤٥
علوم  ساعة 27/4/2016 المرأة الكردية في السليمانية / ندوة

 إنسانية

في  الشأنشخصية كردية  عالية 
المجتمع الكردي المعاصر بذلت 

ولها  المرأةجهودا  في مجال تعليم 
العديد من المساهمات والمبادرات 
 الخيرية التي كرستها لخدمة شعبها

كلية التربية 
Dr.mahabad 7801607396 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

@yahoo.com  



 

 

مهارات  باستعمالالتعليم من اجل التفكير  ٤٦
علوم  ساعتان 10/12/2015 الكورت في التدريس / ندوة

 إنسانية

شغل موضوع تنمية التفكير بال 
العديد من المربين والتربويين في 
مجال المناهج وطرائق التدريس  

كالتفكير  أنماطهوظهر العديد من 
وتعد  والبتكاري واإلبداعيالناقد 
 إحدىالكورت في التدريس مهارة 

المهارات المعتمدة لتنمية التفكير 
 لذا نستعرض بالتفصيل

كلية التربية 
 7716904593 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

azhar _ 
alwan99 @ 
yahoo.com 

العنف ضد المرأة (المرأة الكردية  ٤٧
علوم  ساعتان 7/12/2015 ) / ندوةأنموذجا

 إنسانية

 المرأةنظرا  للواقع الذي تعيشه 
في العراق ومختلف بلدان العالم  
تواجه بعض االضطهاد  وسلب 

بعض المجتمعات  خاصةالحقوق 
التي تسلبها  حقوقها نظرا 

,   الخاطئللموروث االجتماعي 
العراقية  في  المرأةوما تتعرض له 

شمالنا الحبيب  بسبب تعرض 
وطننا الحبيب للهجوم العدواني من 

 قبل عصابات داعش التكفيرية

كلية التربية 
 7716904593 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

azhar _ 
alwan99 @ 
yahoo.com 

٤٨ 
لبحوث التخرج  واألخالقيالجهد العلمي 

لطلبة المرحلة الرابعة وعالقتها 
 بالسرقات العلمية  / ندوة

علوم  ساعتان 14/12/2015
 إنسانية

 والمبذولةتوضيح الجهود العلمية  
بحوث التخرج من قل   إعدادفي 

الطلبة  وبمساعدة المشرفين 
العلمي والتربوي فضال عن 

التوجيه الصحيح   توجيههم
بحوثهم  إعدادوتنبيههم الى 

تعد  وإنها تمويل ذاتي  باانفسهم
اذا اخذ الطالب جهود  علميةسرقة 
 إليهم اإلشارةدون  آخرين أناس

التربية كلية 
 7902748459 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

Mohammed_ 
al_azzawi78

@yahoo.com 

علوم  ساعتان 14/3/2016 فن الخطابة / ندوة ٤٩
 إنسانية

توضيح اثر الخطابة في مجاالت  
الحياة المختلفة كالخطب الدينية  
والسياسية واالجتماعية ومدى 

المجتمع وتغيير  اإلفرادفي  تأثيرها
التصورات الخاطئة والمغلوطة 

وتوجيه المجتمع التوجيه ٥٠
 الصحيح٥١

كلية التربية 
sabah.jalil65 7702735408 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

@yahoo.com 

علوم  ساعتان 9/3/2016 التعليم / ندوة تكنولوجيا ٥١
 إنسانية

اثر التكنولوجيا في التعليم الجامعي 
من خالل عرض الدروس بواسطة 

العرض وتقديم عروض  أجهزة
كلية التربية 

 7702735408 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد
Dr 

yusra2009@y
ahoo.com 



 

 

 

 بالعدادالبوربوينت  وتكليف الطلبة 
البحوث العلمية ضمن مفردات 

 المادة الدراسية وتدريبهم على ذلك

٥٢ 
 العولمة واثرها في التربية 

 
 والتعليم / ندوة

علوم  ساعتان 5/4/2016
 إنسانية

 وأنماطهاتوضيح معنى التربية 
ووسائلها في مختلف المجتمعات 
منذ القدم ولحد االن وارتباطها 

 األجيال أعدادفي  وأثرهابالتعليم 
واثر العولمة فيها من حيث 
 الجوانب االيجابية والسلبية

كلية التربية 
 kawtharjasim 7702735408 تمويل ذاتي قسم اللغة الكردية ابن رشد

@yahoo.com 

التربوية ودورها في  اإلدارةندوة /   ٥٣
علوم   ساعتان  ٢٠١٦/  ٤/  ٢٠  التعليم الثانوي 

  انسانية

في التربوية  اإلدارةتوضح مهام 
التعليم الثانوي في كل مايتعلق 

 واإلرشادبالدراسة والتعليم 
التربوي والنشاطات الرياضية 

 اإلباءوالفنية واجتماع مجالس 
خاصة وان هذه المرحلة مهمة في 
حياة الطلبة وتعد تمهيدا" للدراسة 

  الجامعية 

كلية التربية 
 == ===  تمويل ذاتي  قسم اللغة الكردية  ابن رشد


