
  9191-9102الساعة الحرة للعام الدراسي   

 عنوان النشاط
اسم التدريسي المنظم 

 للنشاط
 تاريخ االنعقاد

 3/01/0103 د. مٌسم ٌاسٌن مشكلة الغش بٌن غٌاب المدوة وازمة الضمٌر

 01/01/0103 د. زٌنب دمحم صالح تحدٌات التعلٌم فً العراق والمانٌا

 01/01/0103 م. عهود جبار عبٌره انجرائم انحاصهت ححج حاثير انمخذراث

الصعوبات االجتماعٌة التً ٌواجهها 
 المكفوفٌن

 02/01/0103 م. دٌنا داود دمحم

منها  نماذج تحلٌل وحل المشكالت والولاٌة
 بالخدمة االجتماعٌة

 30/01/0103 م.م دمحم حمٌد

 1/00/0103 مرٌم جبار دم. عاللة الخدمة االجتماعٌة بتكنلوجٌا االتصال
 02/00/0103 د. فائز جالل كاظم الوظائف االدارٌة االساسٌة لالدارة المدرسٌة

المجتمع المدنً فً معالجة دور منظمات 
 المضاٌا المجتمعٌة

 00/00/0103 د. منى حٌدر عبد الجبار

االسس النفسٌة للدعاٌة وعاللتها باالنماط 
 االتصالٌة

 02/00/0103 د. مروج مظهر عباس

العنف الجسدي ضد االطفال .. الدوافع 

 واالسباب
 5/00/0103 د.ودٌان ٌاسٌن عبٌد

 00/00/0103 د. اساور عبد الحسٌن التطرف الدٌنً واثره على الشباب

 03/00/0103 د. حسن فاضل جواد السبٌل الى بعث االخالق الموٌمه فً مجتمعنا

 02/00/0103 منى حٌدر عبد الجبارد.  تمكٌن المراة واثرة فً التنمٌة المستدامة
المشكالت االجتماعٌة التً تواجة اسر ذوي 

 االحتٌاجات الخاصة
 0/0/0101 د. االء دمحم رحٌم

دور الزواج الناجح فً التنمٌة االسرٌة لدى 
 الشباب

 3/0/0101 د. سعاد راضً

 02/0/0101 د. مٌسم ٌاسٌن والتعلٌمالفجوة النوعٌة فً مجالً العمل 
االشخاص ذوي االعالة جدل االندماج 

 االستبعادو
 03/0/0101 مرٌم جبار رشم دم.

 31/0/0101 د. اساور عبد الحسٌن مشكالت شباب العشوائٌات
 2/0/0101 م. عهود جبار عبٌره عمالة االطفال .. االسباب والمعالجات

 03/0/0101 د. عدنان ٌاسٌن العوامل السكانٌة والمتغٌرات المجتمعٌة

دور االختصاصً االجتماعً فً المؤسسات 
 رالمعرضٌن للخطاالٌوائٌة مع االطفال 

 01/0/0101 م.م دمحم حمٌد

 01/0/0101 د. فائز جالل كاظم التربوياسالٌب االشراف 
 5/3/0101 م. دٌنا داود دمحم اسباب ظاهرة عمالة االطفال فً الشوارع

مرتكزات الضبط االجتماعً فً ظل 
 المتغٌرات المجتمعٌة

 00/3/0101 د. االء دمحم رحٌم

للمراة ودوره فً مواجهة المستوى التعلٌمً 
 الفمر

 03/3/0101 د. ودٌان ٌاسٌن عبٌد



 02/3/0101 د. زٌنب دمحم صالح البٌئة الفكرٌة الحاضنة للتطرف

انمشكالث انخي حواجه انمراة انعامهت في سوق 

 انعمم ) انمول ححذيذا (
 0/2/0101 د. سعاد راضً

الشباب واشكالٌات االندماج فً المناطك 
 المتاثرة بالنزاع . حالة العراق

 9/4/0101 د. عدنان ٌاسٌن

االنتحار ظاهرة اجتماعٌة متفالمة ) 
 االعراض واالسباب (

 02/2/0101 د. مروج مظهر عباس

هم يمكن االعخماد عهى مصذر واحذ نبناء 

 االخالق
 03/2/0101 د. حسن فاضل جواد

  


