
 خطة العرض الدراسي والبحثي )السيمنارات والحلقات الدراسية(

 31/12/2020ولغاية  1/1/2020

 

عنوان العرض  ت
 الدراسي والبحثي 

نوع النشاط  
)سيمنار او  
 حلقة دراسية(

اسم التدريسي المنظم   اسم التشكيل
 للنشاط

 تاريخ االنعقاد 

المسابقات...أنواعها ..   1
 أحكامها

 8/1/2020 ساجدة طه محمودأ.د.   علوم القرآنقسم  سيمنار 

المصاب بالتوحد من   2
 منظور شرعي

 23/11/2020 ساجدة طه محمودأ.د.   قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

  التعايش اثر   3
  تحقيق في السلمي
  واالستقرار األمن

 .المجتمع في

 15/1/2020 أ.م.د رقية شاكر منصور قسم علوم القرآن سيمنار 

  اإللحاد ظاهرة  4
  من عالجه وسبل

 قرآني منظور

 22/1/2020 أ.م.د رقية شاكر منصور قسم علوم القرآن سيمنار 

  التوحيد دالئل  5
  حياة في واثرها
 . المسلم

 42/2/2020 أ.م.د رقية شاكر منصور قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

  الغيبي اإلعجاز  6
  ترسيخ في واثره

 .  السليم االعتقاد

 16/11/2020 أ.م.د رقية شاكر منصور قسم علوم القرآن دراسية حلقة 

  األدب في التناص  7
 .العربي

 29/1/2020 أ.م.د.بان حميد فرحان قسم علوم القرآن سيمنار 

  البالغية األساليب  8
  الهدايات في واثرها

 القرآنية

 19/2/2020 أ.م.د.بان حميد فرحان قسم علوم القرآن سيمنار 

 صلى) النبي رحمة  9
(  وسلم  واله عليه هللا

 . باألطفال

 17/2/2020 أ.م.د.بان حميد فرحان قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

 صلى) النبي رحمة  10
(  وسلم  واله عليه هللا

 بالنساء 

 9/11/2020 أ.م.د.بان حميد فرحان قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

  في الحضارية القيم  11
 الحجرات سورة

 26/2/2020 م.د. ايمان حاجم مجباس القرآنقسم علوم  سيمنار 

 الطيبة الكلمة  12
  المجتمع في واثرها

 اإلسالمي

 4/3/2020 م.د. ايمان حاجم مجباس قسم علوم القرآن سيمنار 

  في الحسابية الفذلكة  13
 الكريم القرآن

 2/11/2020 م.د. ايمان حاجم مجباس قسم علوم القرآن حلقة دراسية 



 في الطفل حقوق  14
 الكريم القرآن

 26/10/2020 م.د. ايمان حاجم مجباس قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

 في العقل أهمية -  15
 اإلسالمية العلوم

 11/3/2020 أ.م.د عمار عباس اسماعيل قسم علوم القرآن سيمنار 

 المعرفي التداخل  16
 اإلسالمية بالشريعة

 18/3/2020 اسماعيلأ.م.د عمار عباس  قسم علوم القرآن سيمنار 

  العلم طالب حاجة  17
  الفقه أصول لعلم

 19/10/2020 أ.م.د عمار عباس اسماعيل قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

  بين   االستحسان  18
 والمعتزلة األشاعرة

 12/10/2020 أ.م.د عمار عباس اسماعيل قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

أسس وقواعد ومراحل   19
 تحقيق المخطوط

 25/3/2020 م.د. انوار زهير نوري قسم علوم القرآن سيمنار 

الخطاب الديني المعتدل   20
واثره في مواجهة 

 التطرف

 5/10/2020 م.د. انوار زهير نوري قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

بعض أصول رواية   21
 حفص عن عاصم

 1/4/2020 ميسون صباح داوودم.د.  قسم علوم القرآن سيمنار 

أصول رواية بعض   22
 ورش عن نافع

 11/5/2020 ميسون صباح داوودم.د.  قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

م.م. نبراس محمود عبد  قسم علوم القرآن سيمنار  حدود الحرية  23
 الرزاق

8/4/2020 

انواع االجتهاد   24
 وشروطه

م.م. نبراس محمود عبد  قسم علوم القرآن حلقة دراسية 
 الرزاق

4/5/2020 

 15/4/2020 م . حنان علي احمد قسم علوم القرآن سيمنار  الجامعيالزي   25

المخدرات واثرها على   26
 المجتمع

 27/4/2020 م . حنان علي احمد قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

ألفاظ خواص النفس   27
اإلنسانية المتقابلة في 
القرآن الكريم دراسة 

 داللية

 6/5/2020 خضير خليلأ.م.د انسام  قسم علوم القرآن سيمنار 

الجهود النحوية للطوفي   28
في كتابه االكسير في 

 علم التفسير

 20/4/2020 أ.م.د انسام خضير خليل قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

القضايا البالغية في   29
تفسير االكسير في علم 

 التفسير

 22/4/2020 أ.م.د. اسراء مؤيد رشيد قسم علوم القرآن سيمنار 

األستاذ والطالب داخل   30
 الحرم الجامعي

 13/4/2020 أ.م.د. اسراء مؤيد رشيد قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

كيفية التعامل مع   31
 المواقع اإلليكترونية

 29/4/2020 م.د شروق نجاح مشكور قسم علوم القرآن سيمنار 

إعداد الصف   32
 اإلليكتروني

 6/4/2020 نجاح مشكورم.د شروق  قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

منهج القرآن الكريم في   33
 عرض أيات االحكام

 13/5/2020 م.د. آالء شوقي عبد الباقي قسم علوم القرآن سيمنار 

 30/3/2020 م.د. آالء شوقي عبد الباقي قسم علوم القرآن حلقة دراسية  مشكل القرآن الكريم  34

أ.م.د. اسماء ضياء الدين  قسم علوم القرآن سيمنار  صناعة العقل الفقهي  35
 احمد

20/5/2020 

الخطوات العملية لتدبر   36
 القرآن الكريم

أ.م.د. اسماء ضياء الدين  قسم علوم القرآن حلقة دراسية 
 احمد

23/3/2020 



تضمين المناهج   37
الدراسية لمبدأ السلم 

 ونبذ العنف

 2/9/2020 م.ايناس فليح خالوي قسم علوم القرآن سيمنار 

 الجسد لغة  38
  على  وانعكاساتها

 الجامعي  االستاذ

 16/3/2020 م.ايناس فليح خالوي قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

داللة االيات القرآنية في   39
حفظ هوية االمة 

المحمدية ، تفسير 
 موضوعي

 9/9/2020 أ.م.د .طالب احمد عواد قسم علوم القرآن سيمنار 

دالئل االيات القرآنية في   40
 التعليم الصحيحطرق 

 9/3/2020 أ.م.د .طالب احمد عواد قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

سالمة الحواس الخمس   41
 واثرها في الصالة

 16/9/2020 أ.م. اشواق سعيد رديني قسم علوم القرآن سيمنار 

قضايا معاصرة في   42
الفقه والسياسة 

 الشرعية

 2/3/2020 ردينيأ.م. اشواق سعيد  قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

الرفق في الشريعة   43
 واثره على المجتمع

 23/9/2020 م.م.هدى محمد محسن قسم علوم القرآن سيمنار 

الصفات المفروض   44
تواجدها في االنسان 

 المؤمن

 24/2/2020 م.م.هدى محمد محسن قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

الداللة االيحائية   45
 لالصوات اللغوية

أ.م. د.ابتسام عبد الحسين  علوم القرآنقسم  سيمنار 
 سلطان

30/9/2020 

اثر الخالف النحوي في   46
 اختالف تفسير اآليات

أ.م. د.ابتسام عبد الحسين  قسم علوم القرآن حلقة دراسية 
 سلطان

27/1/2020 

السنة النبوية واثرها   47
في تعليم االمة في 

 العصر الحديث

 7/10/2020 د.محمد صفاء جاسمأ.م.  قسم علوم القرآن سيمنار 

التطبيق العملي للحديث   48
النبوي الشريف في 

 حياة المسلم

 20/1/2020 أ.م. د.محمد صفاء جاسم قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

امراض القلوب   49
وعالجها في السنة 

 النبوية

 14/10/2020 مجيد طالب م.د. فاطمة قسم علوم القرآن سيمنار 

الصحابيات في اثر   50
 عقيدة المرأة المعاصرة

 13/1/2020 مجيد طالب م.د. فاطمة قسم علوم القرآن حلقة دراسية 

 

 م.د. انوار زهير نوري                                                             

 رئيس قسم علوم القران                                                                 


