
 الساعة الحرة

 ، والنصف الثاني  األول النصف /  والتربية اإلسالمية  قسم علوم القرآن

 2019/2020للعام 

 التاريخ اليوم  اسم التدريسي  عنوان المحاضرة  ت

 . اسراء مؤيد رشيد  أ.م. د الطالب انموذجا   –الوقت ودوره في حياة الفرد   1
 

 2019/  10/  10 الخميس

 2019 /10  /17 الخميس أ.م.د ابتسام عبد الحسين سلطان الخط العربي أنواع  2

 أ.م.د. عباس محمد رشيد  عالج الكسل والخمول في القرآن الكريم   3
 

 2019 /10  /24 الخميس

 أ.م.اشواق سعيد رديني  السرقة واثارها على الفرد والمجتمع   4
 

 2019 /10/    31 الخميس

 2019/  11/  7 الخميس أ.م.د انسام خضير خليل اثر التكنلوجيا الحديثة على الواقع األسري   5

الحصيلة المعرفية لطلبة قسم علوم القرآن واثرها في اعداد    6
 جيل ايماني متمسك بمبادئه

 أ.م. د. محمد صفاء جاسم
 

 2019/  11/ 14 الخميس

 أ. ساجدة طه محمود  تقدير العقوبات التعزيرية في الشريعة االسالمية   7
 

 2019/  11/ 21 الخميس

 أ.م.د بان حميد فرحان  نشأته وتطوره –شعر الزهد   8
 

 2019/  11/  28 الخميس

 2019/ 12/  5 الخميس أ.م.د. طالب احمد عواد البعد االنساني في اقامة الحدود  9

 2019/ 12/   12 الخميس مجيد طالب فاطمة. د.م السليم لبناء االسرة في المنظور االسالميالتخطيط   10

 2019/  12/  19 الخميس م.د.ميسون صباح داوود االثار النفسية لهجر القرآن الكريم    11

 2019/  12/  26 الخميس أ.م.د. اسماء ضياء الدين احمد عالقة طالبة علوم القرآن بالقرآن الكريم دراسة وتطبيقا   12

 2020/  1/ 2 الخميس م.د. رقية شاكر منصور  قيمة الوقت واهميته في حياتنا   13

 2020/  1/  9 الخميس م.د. اسراء ابراهيم كامل  الكذب واثره في المجتمع   14

 2020/  1/  16 الخميس م.د. آالء شوقي عبد الباقي  فقه االخالق والمعاملة بين الناس  15

 2020/  1/  23 الخميس م. ايناس فليح خالوي  تطوير ادارة االذهان  16

 2020/  2/  27 الخميس م.د. شروق نجاح مشكور  االجهزة الذكية واثرها في تطوير البحث العلمي  17

 2020/  3/  5 الخميس م.د. انوار زهير نوري التخطيط الناجح عناصره وثمراته ونتائجه من منظور إسالمي  18

 2020/  3/  12 الخميس م.د. ايمان حاجم مجباس الكلمة الطيبة واثرها في المجتمع االسالمي   19

 2020/  3/ 19 الخميس أ.م.د. عمار عباس اسماعيل الحاجة البشرية الى االله الخالق لتحصيل الشعور الوجداني  20

 2020/  3/ 26 الخميس م. زينة داود سالم االبتزاز االليكتروني وتأثيره على المجتمع  21

 2020/  4/  2 الخميس م.م. انور لطيف صالح تأمالت في مفهومي الصراع والتنافس  22

 2020/  4/  9 الخميس م.م. سحر رسول دور المساجد في بناء المجتمع  23

 2020/  4/  16 الخميس م. نور هشام عبود خطورة الغيبة على الفرد والمجتمع  24

 تفرغ جزئي الخميس م.اسماء عباس جاسم /  25

 تفرغ جزئي الخميس م. حنان علي احمد /  26

 تفرغ جزئي الخميس أ.م. امل كاظم زوير  /  27

 تفرغ جزئي الخميس م.م.نبراس محمود عبد الرزاق  /  28

 تفرغ جزئي الخميس م.م.هدى محمد محسن  /  29



 


