
 

 

 

 

 

 

 نوع النشاط القسم الكلية ت

 مؤتمر(-ورشة-دورة-)ندوة

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد اسم التدريسي عنوان النشاط

آلية العمل على استمارة  ورشة شعبة ضمان الجودة التربية للعلوم االنسانية 
التصنيف الوطنية لجودة 

 االقسام

 عبدهللا بن المبارك 13/10/2021 أ.د. ميمونة عوني سليم

 د. رحاب عبدالوهاب احمدم. الوشم وابعاده النفسية  ندوة علوم تربوية ونفسية التربية للعلوم االنسانية 
 أ.م.د. عامر المعجون 

 FCCمنصة  16/10/2021

 Reviewing Foucault's ندوة االنكليزيةاللغة   
What is an Author 

 د. اوفى حسين محمد
 د. اروى حسين محمد

18/10/2021  

االعالم عند العرب قبل االسالم  ندوة التاريخ  
 واثره في المجتمع

 FCCمنصة  25/10/2021 أ.د. خالد حمو حساني

التعليم العالي بين الدراسة  ندوة اللغة العربية  
 الحضورية وااللكترونية

 أ.د. عبدالرزاق فياض علي
 أ.د. طاهر صالح عالوي

 أ.د. اسراء حسين جابر
 أ.م.د. محمد واجد محمد

 FCCمنصة  27/10/2021

النصوص االدبية المعتمدة في  ندوة اللغة االنكليزية  
دراسات االدب الحائزة على 

االدب  –االكثر مبيعاً  –الجائزة 
 الرقمي

 FCCمنصة  2/11/2021 اروى حسين محمدأ.م.د. 

 2021/2022منهاج المؤتمرات والندوات وورش العمل لكلية التربية للعلوم االنسانية للعام الدراسي 



التعليم االلكتروني والمدمج ...  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 الواقع والتحديات

 أ.د. قصي محمد لطيف
 أ.د. اوان كاظم عزيز

 أ.م.د. ليلى خالد خضير

 FCCمنصة  4/11/2021

دور التربية الفنية في تعديل  دورة تربية فنية  
 السلوك

 FCCمنصة  8/11/2021-7 سالم عبيدأ.م.د. عامر 

 أ.د. خالد محمود عبد فضائل القرآن الكريم ندوة تاريخ  
 أ.د. صفاء جاسم حمد

 أ.م.د. مؤيد موسى احمد

 FCCمنصة  10/11/2021

قراءة نقدية نسوية لرواية فادية  ندوة اللغة االنكليزية  
فقير )اشجار الصفصاف ال 

 تبكي(

 FCCمنصة  16/11/2021 أ.م.د. اوفى حسين محمد

اثر القراءات القرآنية في المعجم  ندوة اللغة العربية  
العربي المحكم والمحيط االعظم 

 ً  انموذجا

 FCCمنصة  18/11/2021 أ.د. قاسم خليل ابراهيم

تحليل جغرافي سياسي لتنامي  ندوة جغرافية  
مشكلة الطرق الخارجية في 

 محافظة صالح الدين

 FCCمنصة  23/11/2021 اسودأ.د. نصيف جاسم 

صعوبات التعلم التشخيص  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 والعالج 

 أ.د. اديب محمد نادر
 م.د. خميس ضاري خلف

 FCCمنصة  24/11/2021

الكلية مع شعبة   
االرشاد النفسي 
ومنظمة جنات 

 الفردوس 

 أ.د. نمير ابراهيم حميد اخطار الزواج المبكر ندوة
 مجموعة من اعضاء المنظمة  

 قاعة الجاحظ 30/11/2021

نقد العلماء واالدباء والرواة  دورة اللغة العربية  
واثره في توجيه الشعر العربي 

 القديم

-30/11/2021 م.د. عادل اسماعيل حسن
1/12/2021 

 FCCمنصة 

الكلية مع قسم شؤون   
 االسرة وحماية الطفل

 أ.م.د. عامر مهدي صالح والتعليمدور االسرة في التربية  ندوة
 العميد احمد عذاب علي
 الطالب احمد غانم عديم

 قاعة الجاحظ 6/12/2021

الرحالت عند المسلمين  ندوة تاريخ  
واهميتها في الدراسات 

قاعة عبدهللا بن  6/12/2021 أ.د. هاشم صائب محمد
 المبارك



التاريخية/ رحلة ابن فضالن 
ميالدي( 921-هجري309)

 ً  انموذجا

عالقة تكنولوجيا التعليم ببعض  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 المفاهيم االخرى

 أ.د. اوان كاظم عزيز
 أ.م.د. ليلى خالد خضير

قاعة عبدهللا بن  13/12/2021
 المبارك

اللغة االنكليزية مع   
 جامعة سامراء 

الجسد المنتهك رواية برهان  ندوة
 ً  الشاوي مشرحة بغداد انموذجا

 أ.م.د. اوفى حسين محمد
م.م. عذراء حاتم / جامعة 

 سامراء / كلية االداب

 قاعة قسم الجغرافية 14/12/2021

 أ.م.د. اروى حسين محمد جون كيتس شاعراً وناقداً  دورة اللغة االنكليزية  
 أ.م. انتصار رشيد خليل

 FCCمنصة  15-16/12/2021

واالحالة النحوية الجواز النحوي  دورة اللغة العربية   
 في القرآن الكريم

 أ.د. خولة محمود فيصل
 أ.د. محمد ياس خضر

 أ.م.د. عبدالكريم عبد احمد
 أ.م.د. امل صالح مهدي

قاعة عبدهللا بن  20-27/12/2021
 المبارك

مصادر علم الرؤى واالحالم في  ندوة تاريخ  
السيرة النبوية )صحيح البخاري 

 انموذجاً(

 FCCمنصة  22/12/2021 حمدأ.د. صفاء جاسم 

الشكل واللون واثره لدى  دورة التربية الفنية  
 االطفال

 أ.م.د. ايام طاهر حميد
 د. ايمان عبدالستار عطاهللا

 FCCمنصة  26-27/12/2021

التعليم في العراق بين المدارس  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 االهلية والمدارس الحكومية

 أ.د. قصي محمد لطيف
 أ.م.د. جالل مزهر محمد

 م.م. نادية عبدالرحمن ياسين

 قاعة الجاحظ 28/12/2021

وحدة التأهيل   
 والتوظيف والمتابعة

التواصل والتطور العلمي  ندوة
 والمعرفي لطلبة الجامعة

 قاعة قسم الجغرافية 29/12/2021 م.م. حنان محمد ابراهيم

النظرية مسرح المضطهدين بين  ندوة التربية الفنية  
 والتطبيق

 FCCمنصة  4/1/2022 أ. زياد حلو جاد هللا

اثر القراءات التخطيطية على  ندوة جغرافية  
 تغير المناطق الخضراء 

 ً  مدينة سامراء انموذجا

 FCCمنصة  5/1/2022 أ.د. رياض عبدهللا احمد

العمارة العثمانية دراسة في  ندوة تاريخ  
نشأتها وتطورها التاريخي 

 FCCمنصة  11/1/2022 أ.د. يوسف عبدالكريم طه



 م 1326-1520

 FCCمنصة  12/1/2022 م.د. اسعد حمود عبدهللا  ادارة الوقت ندوة علوم تربوية ونفسية  

الرصانة في تسجيل موضوعات  دورة اللغة العربية  
الرسائل واالطاريح لطالب 

 الدراسات العليا

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 عبدالرزاق فياض عليأ.د. 

 أ.د. حيدر عبد الزهرة
 أ.د. اسراء حسين

 أ.د. عماد مجيد
 أ.م.د. عبدهللا خليف

 FCCمنصة  17-18/1/2022

جذور المسرح العربي بين  دورة التربية الفنية  
 االبداع واالتباع 

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. زياد حلو جاد هللا

 أ.م.د. مزاحم خضير حسين

 FCCمنصة  24-25/1/2022

ادارة الوقت مع جانب من  دورة علوم تربوية ونفسية  
 االدارة الصفية 

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.م.د. منال عمر موسى
 م.د. اسعد حمود عبدهللا

 م.م. حنان محمد ابراهيم
 تصوير/ صباح نجم 

قاعة مركز التعليم  25-26/1/2022
 المستمر

واثرها في تطور المدرسة  ندوة تاريخ  
العملية التعليمية في العصر 

 العباسي

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. عبدالسالم جمعة محمد

 FCCمنصة  26/1/2022

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه االدب والرياضيات  دورة اللغة االنكليزية  
 أ.م.د. اوفى حسين محمد

 FCCمنصة  30-31/1/2022

االكاديمي والصورة النشاط  دورة شعبة االعالم  
االعالمية بين الضرورة 

 والكمال

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.م.د. منال عمر موسى

 م.م. ايهان عبدالمنعم غفوري
 أ. محمد عبدالعزيز شهاب

 أ. عمر طارق خطاب 
 تصوير/ عزالدين ضامن 

قاعة عبدهللا بن  5-6/2/2022
 المبارك

واثرها في القراءات القرآنية  ندوة علوم قرآن  
 تغيير المعنى التفسيري

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.م.د. منال عمر موسى
 أ.م.د. شالل نجم خلف

 أ.م.د. زياد صالح دوش

قاعة عبدهللا بن  7/2/2022
 المبارك



 أ.م.د. محمد خلف صالح
 م.د. موسى طه صياح
 تصوير / ريان سعيد 

التربية الفنية مع   
 مركز التعليم المستمر

تحسين الكتابة اليومية بالقلم  دورة
 العادي وخط الرقعة الدارج

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.م.د. منال عمر موسى

 أ.م.د. نبراس وفاء بدري
 تصوير / محمد عبدالعزيز

 قاعة التعليم المستمر 8-9/2/2022

اللغة الشعرية واثرها في الشعر  ندوة اللغة العربية  
 العباسي

 طهأ.د. حنان عبدالرحمن 
 أ.د. اسماء صابر جاسم
 م.د. زينة عبدهللا عارف

 FCCمنصة  14/2/2022

التفسير النفسي واثره على  دورة علوم قرآن  
 الجوانب التربوية

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 م.م. عروبة عبدهللا حسين

 FCCمنصة  15-16/2/2022

علوم قرآن مع علم   
 نفس

نبذ ومحاربة التطرف الفكري  ندوة
 والديني

 أ.م.د. خالد عبيد صالح
 أ.م.د. عقيل عبدالمجيد سعيد
 أ.م.د. عثمان حسين عبدهللا
 أ.م.د. خالد مصطفى هزاع

 م.د. عيدان عطية سمح
 االنسة/ اية احمد اسماعيل

 تصوير/ محمد محمود حسن

 قاعة الجاحظ 15/2/2022

اثر النساء في علم الرؤى  ندوة تاريخ  
واالحالم )عصر النبوة 

 انموذجاً(

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. صفاء جاسم حمد

 FCCمنصة  3/3/2022

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه التحدث في الثقافة االمريكية ندوة اللغة االنكليزية  
 أ.م.د. منال عمر موسى

 أ.د. عمرة ابراهيم سلطان
 أ.م.د. بتول عاصم حميد

 تصوير/ ريان سعيد حميد

بن  قاعة عبدهللا 6/3/2022
 المبارك

الصحابي الجليل عدي بن حاتم  ندوة تاريخ  
 الطائي )رضي هللا عنه(

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. محمد ابراهيم عبد

 FCCمنصة  7/3/2022

صياغة المخاطبات االدارية  ندوة اللغة العربية  
 والكتب الرسمية

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.م.د. منال عمر موسى

 علي عبادأ.د. ميثم 

بناية قسم اللغة  8/3/2022
العربية الجديدة قاعة 

 28رقم 



التغطية االعالمية/ عمر 
 طارق خطاب

العلوم التربوية   
 والنفسية

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه االبتزاز االلكتروني ندوة
 أ.م.د. منال عمر موسى

 أ.م.د. عامر مهدي صالح
 م.د. عيدان عطية سمح

 م.د. خميس ضاري خلف
العقيد الحقوقي/سعد داني -

خلف/ مدير الشرطة 
 المجتمعية في صالح الدين

 النقيب/فراس جبار جواد-
 الطالب/احمد غانم عديم-

 تصوير/احمد ادهم محمود
 

قاعة عبدهللا بن  9/3/2022
 المبارك

العلوم التربوية   
 والنفسية

من يمتلك الصحة يمتلك االمل  ندوة
 ومن يمتلك االمل يمتلك كل شي

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. نمير ابراهيم 

 د. انغام صالح حسين 
 الصيدالنية/زينب وصفي-

 د.جمال خضير محمود

قاعة عبدهللا بن  15/3/2022
 المبارك

اختالف البنية الصرفية في  دورة اللغة العربية  
القرآن الكريم والحديث الشريف 

 في ضوء نظرية السياق

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.م.د. عبدالكريم عبد احمد

 أ.م.د. مظهور محمود عباس
 م.د. عدنان قحطان عبدهللا

 أ.م.د. حسن علي طه

 FCCمنصة  16-17/3/2022

وحدة االرشاد مع   
العلوم التربوية 

 والنفسية

المخدرات واثارها على الشباب  ندوة
من وجهات نظر علمية 

 وتخصصية

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 عبدالوهاب احمدم.د. رحاب 

 م.د. اسامة عبدالرحمن مهدي
 أ.م. حسام الدين سالم محمد

 أ.د. فرمان اسماعيل ابراهيم
 أ.م. ادم سميان ذياب

 أ.م.د. عقيل عبدالمجيد سعيد
 تصوير/وضاح انور رشيد

قاعة عبدهللا بن  16/3/2022
 المبارك



 عبدالرحمن طهأ.د. حنان  فلسطين في االرشيفات الفرنسية ندوة تاريخ  
 أ.م.د. احمد حسين عبد

المؤرخ الفلسطيني/أ.م.د. 
 موسى عبدالمعطي سرور

 FCCمنصة  20/3/2022

وحدة االرشاد مع   
العلوم التربوية 

 والنفسية

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه العنف االسري ضد الطفل ندوة
 أ.د. فالح صالح حسين

الدكتور العقيد/جاسم محمد 
 حسن

 خلف الطالب/يونس خميس
 الطالب/محمود جمعة مطلق

 تصوير/صباح نجم حسين

قاعة عبدهللا بن  22/3/2022
 المبارك

 :Jack Richards lecture دورة اللغة االنكليزية  
what does it take to be 

an Asian language 
teacher 

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. استبرق طارق العزاوي

 أ.م.د. احمد حساني ياسين
 مروة سامي حسين أ.م.

 FCCمنصة  23-24/3/2022

وحدة التأهيل   
 والتوظيف والمتابعة

تطوير قطاع خاص وطني,  ندوة
حيوي, مبادر ومنافس اقليمياً 
ومتكامل عالمياً ألجل تحقيق 

التنوع االقتصادي والتنمية 
 وخلق فرص العمل

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 م.م. حنان محمد ابراهيم

عبدالعزيز تصوير/محمد 
 شهاب

قاعة عبدهللا بن  23/3/2022
 المبارك

االستشراق من الجدل الديني  ندوة تاريخ  
 الى الصدام الحضاري

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. سامي احمد زهو

 تصوير/ريان سعيد حميد

قاعة عبدهللا بن  27/3/2022
 المبارك

المقامات واثرها االبداعي في  ندوة اللغة العربية  
 االدب العباسي

 أ.د. حنان عبدالرحمن طه
 أ.د. اسماء صابر جاسم
 م.د. زينة عبدهللا عارف
 م.م. حنين سعدون مجيد

 FCCمنصة  28/3/2022

المركزية االوربية واثرها في  ندوة تاريخ  
 الفكر االستشراقي

 FCCمنصة  29/3/2022 أ.د. سامي احمد زهو

 أ.د. رائد ادريس  التحصيليةاالختبارات  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 أ.م.د. احسان نظير حسين

 FCCمنصة  31/3/2022



كيفية تحقيق المخطوطات  ورشة علوم قرآن  
 )دراسة تطبيقية(

 أ.د. محمد عطية زبار
 أ.م.د. عقيل عبدالمجيد سعيد

 أ.م.د. طالل خلف حسين
 أ.م.د. محمد نعمان عبدالنبي

 حضوري 3/4/2022

 Saussurian binary ندوة اللغة االنكليزية  
opposition as a 

narrative structure in 
the holly Quran and 

literature  

 أ.م.د. محمد برجس سلمان
 أ.م.د. اوفى حسين محمد

 حضوري 4/4/2022

تحليل جغرافي سياسي لتنامي  ندوة جغرافية  
ظاهرة العنف االسري في مدينة 

 كركوك

 FCCمنصة  7/4/2022 أ.د. نصيف جاسم اسود

بالغة المصاحبات اللفظية في  ندوة اللغة العربية  
القرآن الكريم والحديث النبوي 

 الشريف

 أ.د. محمد ياس خضر
 أ.د. عبدالوهاب حسين خلف

 FCCمنصة  11/4/2022

السمات الفكرية في التصميم  دورة فنية  
 للطفل

 أ.م.د. ايام طاهر حميد
 عطاهللام.د. ايمان عبدالستار 

 FCCمنصة  13/4/2022

الصراع المصري االسرائيلي  ندوة تاريخ  
على مدينة طابا والموقف 
 1988البريطاني منه حتى عام 

 حضوري 14/4/2022 أ.د. سامي صالح محمد

االضطرابات النفسية المفهوم  دورة علوم تربوية ونفسية  
 واالنواع التشخيص والعالج

 أ.د. اديب محمد نادر
 . سرى اسعد جميلأ.م.د

 حضوري 17/4/2022

موقف اساتذة جامعة تكريت من  ندوة علوم قرآن  
دراسة  –الظواهر المجتمعية 

 فقهية

 أ.م.د. عقيل عبدالمجيد سعيد
 أ.م.د. محمد نعمان عبدالنبي

 أ.م. احمد سبتي احمد

 حضوري 19/4/2022

 اروى حسين محمدأ.م.د.  Literature of disability ندوة اللغة االنكليزية  
 أ.م. شيماء عبدهللا
 م.د. زينب عبدهللا

 حضوري 20/4/2022

العشوائية في االنتشار المكاني  ندوة جغرافية  
للخدمات التجارية وانعكاسها 

 على البيئة الحضرية

 أ.د. نعمان حسين عطية
 أ.د. رياض عبدهللا احمد

 FCCمنصة  24/4/2022



الرقمي في رصد االحصاء  ندوة اللغة العربية  
الظاهرة اللغوية واثره في 

الخروج من االحكام المبهمة في 
 الدرس العربي

 FCCمنصة  25/4/2022 أ.د. نافع علوان بهلول

 FCCمنصة  27/4/2022 أ.م.د. عامر سالم عبيد الية كتابة نص مسرحي ورشة فنية  

المستشرقون المنصفون بين  ندوة تاريخ  
وسندان مطرقة ابناء جلدتهم 

 الباحثين المسلمين

 حضوري 28/4/2022 أ.د. مثنى عباس عواد

الكرب العصبي التشخيص  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 والعالج 

 FCCمنصة  1/5/2022 أ.د. اديب محمد نادر 

دور طالبات جامعة تكريت في  ندوة علوم قرآن  
توضيح وسطية الشريعة 

 االسالمية 

 أ.م.د. احمد سبتي احمد
 أ.م.د. محمد نعمان عبدالنبي
 أ.م.د. عقيل عبدالمجيد سعيد

 أ.م.د. االء عبدالرحمن نعمان

 حضوري 8/5/2022

 How to get reliable ندوة اللغة االنكليزية  
information from the 

internet 

 أ.د. نغم قدوري يحيى
 أ.م.د. اوفى حسين محمد

 FCCمنصة  10/5/2022

التباين المكاني العداد الطوابق  ندوة جغرافية  
التجارية بين الشوارع التجارية 

وانعكاسها على الصورة 
 البصرية

 أ.د. نعمان حسين عطية
 أ.د. رياض عبدهللا احمد

 FCCمنصة  11/5/2022

اثر المقام في المفاضلة بين  ندوة اللغة العربية  
الشعر والنثر في النقد العربي 

 القديم

 جاسمأ.د. مريم محمد 
 حيدر عزيز ذياب

 FCCمنصة  15/5/2022

تداخل االجناس االدبية في  دورة فنية  
 النص المسرحي

 FCCمنصة  16/5/2022 أ.م. زياد حلو جاد هللا

 أ.د. خالد محمود عبدهللا من فضائل القرآن الكريم ندوة تاريخ  
 أ.د. صفاء جاسم حمد

 أ.م.د. مؤيد موسى احمد

 FCCمنصة  18/5/2022

التفكير مبرراته ومعوقات  ندوة علوم تربوية ونفسية  
التفكير ودور المؤسسة التربوية 

 أ.د. وفاء كنعان خضر
 م. مهدي شهاب احمد

 FCCمنصة  19/5/2022



 في تنميته

 Food humor and gender ندوة اللغة االنكليزية  
in ishigaki rins poetry 

 حضوري 22/5/2022 أ.م.د. اروى حسين محمد

 محمد محمود محمد نظام الحكم في االسالم ندوة علوم قرآن  
 أ.م.د. عامر عواد هادي

 حضوري 23/5/2022

التصميم االساس للمدن بين  ندوة جغرافية  
التطبيق وعدم التطبيق وانعكاسه 

 على واقع المدن

 أ.د. نعمان حسين عطية
 أ.د. رياض عبدهللا احمد

 FCCمنصة  24/5/2022

اللغة العربية وعالقتها بالعلوم  ندوة العربيةاللغة   
االخرى في الدراسات 

 االكاديمية

 أ.د. خولة محمود فيصل
 أ.د. عبدالرزاق فياض علي

 FCCمنصة  25/5/2022

المسرح العراقي )النشأة  دورة فنية  
 والتطور(

 م.د. مزاحم خضير حسين
 م.د. باسم محمد احمد

 FCCمنصة  29/5/2022

نقد العقل العربي االسالمي في  ندوة تاريخ  
كتابات الجابري واركون دراسه 

 تحليلية

 FCCمنصة  30/5/2022 أ.د. سامي احمد زهو

دور وسائل التواصل االجتماعي  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 في صناعة التفاهه

 أ.م.د. جالل مزهر صبح
 م.م. نادية عبدالرحمن

 FCCمنصة  31/5/2022

 Gothicism: between دورة اللغة االنكليزية  
conventionality and 

contemporaneity 

 أ.م.د. اوفى حسين محمد
 أ.م. انتصار رشيد خليل

 م.د. زينب عبدهللا

 حضوري 1/6/2022

المنهجية العلمية لتدريس طلبة  ندوة اللغة العربية  
الصف الرابع واثرها على 

قسم اللغة  -المستوى العلمي
 ً  العربية انموذجا

 FCCمنصة  2/6/2022 أ.م.د. عمار طه احمد

الموضوع وتحوالته في فن  دورة فنية  
 الرسم )قراءة تاريخية(

 FCCمنصة  5/6/2022 أ.م.د. نبراس وفاء بدري

الصحابي الجليل سعد بن ابي  ندوة تاريخ  
وقاص رضي هللا عنه قائد 

 المسلمين لفتح العراق

 أ.د. خالد محمود عبدهللا
 جاسم حمدأ.د. صفاء 

 أ.م.د. مؤيد موسى احمد

 FCCمنصة  6/6/2022

 FCCمنصة  7/6/2022 أ.م.د. رعد خلف الزبيديوقفات تربوية ونفسية ودينية في  ندوة علوم تربوية ونفسية  



كتاب: التفكير المستقبلي وكيف 
تفكير بوضوح في زمن التغير 

 للكاتب ادي فاينر

 م.م. سعد الحبيب
 م.م. هند عبدهللا خليل

 Motivational strategies ندوة اللغة االنكليزية  
and student motivation 

in an EFL context 

 أ.د. نغم قدوري يحيى
 أ.م.د. منال عمر موسى

 FCCمنصة  8/6/2022

تعريف طلبة الدكتوراه بآلية  ندوة اللغة العربية  
 االمتحان الشامل

 أ.د. خولة محمود فيصل
 أ.د. محمد ياس خضر

 FCCمنصة  12/6/2022

استخدامات الخشب في  ندوة تاريخ  
 الصناعات المختلفة باالندلس

 حضوري 13/6/2022 أ.م. عدنان محمود عبدالغني

عن الية التعامل االنساني مع  دورة علوم تربوية ونفسية  
طلبة االقسام الداخلية في ظل 

 19وباء كوفيد 

 FCCمنصة  14/6/2022 م. مهدي شهاب احمد

الدقة الالزمة لدراسة النصوص  ندوة اللغة العربية  
اللغوية عند طلبة الدراسات 

 العليا واثرها في مستوى البحث

 FCCمنصة  15/6/2022 أ.م.د. عمار طه احمد

 Doing acoustic دورة اللغة االنكليزية  
phonetics using praat 

 FCCمنصة  19/6/2022 أ.م.د. هديل كامل علي

لتعليم الهجين الواقع والتحديات  ندوة تربوية ونفسيةعلوم   
 في ظل جائحة كورونا

 FCCمنصة  20/6/2022 أ.م.د. ليلى خالد

الفحص العيني لمستوى طلبة  ورشة اللغة العربية  
النحو  -قسم اللغة العربية

 ً  والصرف انموذجا

 أ.د. فالح صالح
 أ.د. حسين نوري محمود

 أ.م.د. حسن علي طه
 عمار طه احمدأ.م.د. 

 FCCمنصة  21/6/2022

 FCCمنصة  22/6/2022 أ.د. استبرق طارق جواد Persuation in teaching ندوة اللغة االنكليزية  

الحوسبة السحابية ودورها في  ندوة علوم تربوية ونفسية  
 التعليم

 حضوري 23/6/2022 أ.م.د. ليلى خالد

واثره في الوقف واالبتداء  ندوة اللغة العربية  
 التوجيه النحوي

 أ.م.د. ناظم ذياب احمد
 أ.م.د. امل صالح مهدي

 FCCمنصة  26/6/2022

 حضوري 27/6/2022 أ.م.د. محمد برجس سلمان وقفات مع قصص القران الكريم ندوة اللغة االنكليزية  

 FCCمنصة  28/6/2022 أ.م.د. ناظم ذياب احمدالخالف النحوي مفهومه واسبابه  ندوة اللغة العربية  



 أ.م.د. امل صالح مهدي واهميته في الدراسات النحوية

        

 


