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2021 ايارجــــدول منـاقـشـات شـهـر    

 االسم درجة القسم  العنوان  التاريخ  القاعة 

10/5/2021 القادسية   

شرح البردة البي العباس احمد بن عماد بن  

هـ( حتى البيت  808يوسف االقفهسي )ت:

دراسة وتحقيق  –السبعين من القصيدة   

 عامر عدنان معروف  ماجستير  اللغة العربية 

23/5/2021 القادسية   
التفكير الجانبي وعالقته بجودة الحياة لدى  

 مدرسي ومدرسات المرحلة الثانوية 
 نور جالل خليل  ماجستير  علم نفس 

26/5/2021 القادسية   

سؤاالت الصحابيات رضي هللا عنهن للنبي  

دراسة  –صلى هللا عليه وسلم في العبادات 

 فقهية مقارنة 

 مروة احمد خلف  ماجستير  علوم القرآن
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 2021 ايار ودورات شـهـرجــــدول ندوات 

القسم 
 العلمي

 اسم مسؤول النشاط اسم المحاضر
نوع 
 النشاط 

عنوان 
 النشاط 

 نبذة عن النشاط 
تاريخ انعقاد 

 النشاط 

مكان 
انعقاد  
 النشاط 

 التاريخ 
م. وجيدة ممدوح  

 يوسف
 م. هبة عمر موسى 

دورة  
 تدريبية 

العلم مراكز 
والتعلم في  
البصرة في  

العصر 
 األموي 

توضيح أهم المراكز التي كانت موجودة في 
البصرة في العصر األموي مع بيان أهم 

 العلماء الذين ظهروا فيها 

16-
17/05/2021 

قاعات  
الكلية أو 
 إلكترونيا 

 التاريخ 
م.د. حميد فارس  

 حسن
 م.م. سحر عزام نعمة 

دورة  
 تدريبية 

الموت  
الرحيم في  

ء ضو
الشريعة 
 والقانون 

التعريف بمفهوم الموت الرحيم وأثره على  
 حق الحياة , والموقف منه تحريما وإباحة

18-
19/05/2021 

قاعات  
الكلية أو 
 إلكترونيا 

 التاريخ 
أ.م.د. انور ارحيم  

 محيميد
 أ.م.د. عبد احمد حسن 

دورة  
 تدريبية 

اسهامات 
العلماء في 

الحياة  
العامة في  
بغداد في 
العصر 
العباسي 
 المتأخر 

التعريف بدور العلماء في توجيه المجتمع  
 ومحاربة الفتن والحفاظ على وحدته

22-
23/05/2021 

قاعات  
الكلية أو 
 إلكترونيا 

 التاريخ 
أ.م. ادريس حردان 

 محمود
 م. خلود جمال مولود 

دورة  
 تدريبية 

التأثير  
االقتصادي  

جتماعي  واال
لمجاعة 

تعد األوبئة واإلمراض من بين ابرز األسباب 
التي فتكت بالجنس البشري ، اذ كثيراً ما 
أصابت األوبئة مناطق متعددة من بقاع  

األرض ، وفي اغلبها كانت أوبئة مشتركة  
التأثير فمنها ما يصيب اإلنسان ومنها ما 

24-
25/05/2021 

قاعات  
الكلية أو 
 إلكترونيا 
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البطاطا في  
 ايرلندا 

غذاء  يصيب الحيوان وأخرى تصيب مصادر ال
وأبرزها المحاصيل األساسية التي تعتمد  

 عليها الشعوب في غذائها األساسي. 

 م. ايالف صباح عبد الواحد م.م. فادية عبد الفتاح الرياضيات 
دورة  
 تدريبية 

عالقة 
الحاسوب  
 بالرياضيات 

الحاسوب اهمية كبيرة في تدريس  يلعب 
الرياضيات حيث يساعد الحاسوب بشكل كبير 

 جدا بالعملية التعليمية 

26-
27/05/2021 

قاعات  
الكلية أو 
 إلكترونيا 

 م. هبة عمر موسى  د. عامر فاضل  الرياضيات 
دورة  
 تدريبية 

تطبيقات 
رياضية عن 

متوالية  
 فيبوناتشي

سنتطرق عن متوالية رياضية قد يراها 
عض بسيطة جدا ولكن تطبيقاتها كبيرة في  الب

 الحياة العامة منها بصمة االبهام االيسر 

30-
31/05/2021 

قاعات  
الكلية أو 
 إلكترونيا 

 


