
 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 اسى انزذرٌسً  انزبرٌخ  ػُٕاٌ انًذبضزح  د

 د. ػجٍز ػجذ انًُؼى  22/1/2112 يٓبراد االلُبع  .1

 د. شًٍبء صالح  1/3/2112 َظبو انغٍبثبد  .2

 ا.و.يً انصزاف 2/3/2112 اغززاة انًؼهى  .3

دٔر انًزاِ فً دفظ االيٍ ٔرؼشٌش   .4

 انسالو 

 د. اثًبر شبكز  15/3/2112

انضغٕط انُفسٍخ ٔربثٍزارٓب انُفسٍخ  .5

 ٔانجسذٌخ 

 د. اسًبء ػجذ انذسٍٍ 2112/ 22/3

اسبنٍت رمٌٕخ انذاكزح ٔكٍفٍخ االجبثخ  .6

 ػهى اسئهّ االيزذبَبد انُٓبئٍخ 

 د.سٌُت َبجً ػهً  5/4/2112

اثزاٍْى و . رٌب  11/4/2112 االرشبد ٔخصبئصٓب ٔسًبد انًزشذ  .7

 اسًبػٍم

 د. يذًذ اثزاٍْى  26/4/2112 اسس انزذرٌس انجٍذ  .2
 

 

 قسم رٌاض االطفال

 

 

 ػُٕاٌ انًذبضزح انٍٕو ٔانزبرٌخ اسى انزذرٌسً د

 22/2/2112 و.و َجالء فبضم  .1

 انخًٍس

 انُفسٍخ ٔطزق ػالجٓب نطفم انزٔضخانًشكالد 

 دٍبح انًزآح) انشٔجخ ٔاالو(أًٍْخ انزؼهٍى فً  انخًٍس 1/3/2112  و.د سًز غًُ  .2

انؼاللخ ثٍٍ االسزح ٔانزٔضخ )االٌجبٌجبد  انخًٍس 2/3/2112 و.د جٕري يؼٍٍ  .3

 ٔانسهجٍبد(

 15/3/2112 . ضذى ػبدلأ.و.د  .4

 انخًٍس

أًٍْخ اسزذذاس ٔسارح انًزاح ٔشؤٌٔ االسزح 

 ٔانطفٕنخ ٔانًسٍٍُ فً انًجزًغ انؼزالً 

أ.و.د. إَار فبضم   .5

 ػجذ انْٕبة

22/3/2112 

 انخًٍس

 رؼهٍى االطفبل ػٍ طزٌك انذبسٕة

6.  
 . انٓبو فبضمأ.و.د

21/3/2112 

 انخًٍس

 ٔالغ انًزاح فً انًجزًغ انؼزالً ٔضزٔراد انزغٍٍز

و. يُى يذًذ   .7

 سهٕو

 طزق رذمٍك انسؼبدح انُفسٍخ نهًزاح انخًٍس 5/4/2112

 

2.  
 أ.م.د شٌماء حارث

12/4/2112 

 انخًٍس

مستوى الوعً الجمالً دور المعلمة فً رفع 
 والتذوق الفنً لدى أطفالها

أ.م.د.امل داود   .1
 سلٌم

11/4/2112 

 انخًٍس

 كٌف تصبح مرشداً لالطفال ؟

11.  
انسذ َضبل ػٍفبٌ 

 يٓذي

26/4/2112 

 انخًٍس

 

 َصبئخ نؼالج انزٓبة انثذي ػُذ انًزاح انًزضؼخ 



 

 قسم الحاسوب

 

 

 

 

 

 

 

 قسم اللغة العربٌة

 تارٌخ النشاط اسم التدرٌسً عنوان النشاط ت

 2112/ 11/ 2 د. والء صادق محسن متطلبات التمٌز للطالبة ومربٌة األجٌال 1

 2112/ 11/ 2 د. صالح كاظم هادي النشاط الثقافً لنساء البالط الملكً فً العراق 2

 2112/ 11/ 2 د. عدي راشد محمد المتعلمأثر الكلمة الطٌبة فً نفس  3

4 
كسر أفق التوقع فً خطبة السٌدة الزهراء علٌها 

 السالم
 2112/ 11/ 2 د. طالل خلٌفة سلمان

 عنوان الساعة الحرة اسم التدرٌسً
 الساعة الحرةتارٌخ 

 

 م . نشوان السالم علً
حقوق الطالب وواجباته ) السلوك 

 االكادٌمً (
1/3/2112 

 التغذٌة السلٌمة م. اٌمان محمد جعفر
2/3/2112 
 

 م.م. اٌمان اسماعٌل حامد
التاثٌرات السلبٌة للتكنلوجٌا على 

 االسرة
15/3/2112 

 أ.م.د. منى مجٌد لفتة
مخالفات االجراءات المتخذة ازاء 

 الطلبة
22/3/2112 

 دور المرأة فً ادارة المنزل م.م. اسماء عبد الرزاق
22/3/2112 
 

 م. صبا نوري مجٌد
اثر تعلم المرأة على االسرة 

 والمجتمع
5/4/2112 
 

 دور المرأة فً نهضة المجتمع م.م. اٌناس اسماعٌل عمران
12/4/2112 
 

 مدونة السلوك االكادٌمً أ.م. عامر عبد خلف
12/4/2112 
 



 2112/ 11/ 2 د. خدٌجة زبار عنٌزان المرأة القٌادٌة )زنوبٌا ملكة تدمر أنموذجا( 5

 2112/ 11/ 2 فرحاند. جنان قحطان  المرأة فً سردٌات ابن حزم األندلسً 6

 2112/ 11/ 2 م. حمدٌة عباس جاسم المرأة بوصفها قناعا فً شعر نزار قبانً 2

 2112/ 11/ 2 د. إنعام داود سلوم الطالبة الجامعٌة بٌن حضور الذات وغٌابها 2

2 
البعد االجتماعً للعولمة وتأثٌراتها فً األسرة 

 العراقٌة
 2112/ 11/ 2 د. مٌساء صائب رافع

 2112/ 11/ 2 د. سعٌد عبد الهادي صورة المرأة فً سردٌات القرون الوسطى اإلسالمٌة 11

 2112/ 11/ 16 د. فاطمة حٌدر علً الطالبة الجامعٌة بٌن بناء الذات وبناء مستقبل األمة 11

 2112/ 11/ 16 د. شٌماء نجم عبد هللا اٌجابٌات وسلبٌات الفٌس بوك على المرأة 12

 2112/ 11/ 16 د. فرح غانم صالح والسرد فً الشعر النسوي العراقً المعاصرالدراما  13

 2112/ 11/ 16 د. أسٌل عبود جاسم المرأة فً شعراء النقائض 14

15 
دور األسرة فً تعلٌم الطفل نطق األصوات بصورة 

 صحٌة
 2112/ 11/ 16 م.م بٌداء محمد حامد

 2112/ 11/ 23 شهاب د. أثٌر محمد المرأة فً أدب كزار حنتوش  16

 2112/ 11/ 23 د. ذكرى محًٌ الدٌن دور المرأة فً المسرح العراقً المعاصر 12

12 
انتشار ظاهرة التدخٌن بٌن نساء المجتمع الشرقً وال 

 سٌما الفتٌات المراهقات
 2112/ 11/ 23 م. بلسم عبد الرسول

12 
تجسٌد اللغة العربٌة بطال فً رواٌة ذاكرة الجسد 

 مستغانم ألحالم
 2112/ 11/ 23 د. حسن مندٌل حسن

21 
تشكٌالت المرأة المعاصرة عند القاص محمد عبد 

 الرحمن ٌونس
 2112/ 11/ 23 د. هند عباس علً

21 
إضاءات منهجٌة تربوٌة فً فكر السٌدة زٌنب 

 الحوراء )علٌها السالم(
 2112/ 11/ 31 د. إٌناس عباس صالح

 2112/ 11/ 31 د. كرٌم عبٌد علوي النوعٌةلغة المرأة نظرة فً السمات  22

23 
عالقات النت وأثرها على أداء الطالبة وتفكٌرها 

 العلمً
 2112/ 11/ 31 د. جنان محمد مهدي

 2112/ 11/ 31 د. أمنة محمد حٌدر المرأة العراقٌة ودورها الفعال فً نهضة المجتمع 24

 2112/ 11/ 31 د. آالء عبد الرضا التفاؤل والتشاؤم من المنظور االجتماعً العراقً 25

 2112/ 11/ 31 د. ثائر حسن حمد أثر المرأة المتعلمة فً بناء المجتمع 26



 

 

 

 قسم الخدمة االجتماعٌة

 تارٌخ االنعقاد اسم التدرٌسً عنوان النشاط ت

 15/2/1112 د. أالء محمد رحٌم الجنسً للمرأة داالستبعا 1

)التكامل بٌن  الخدمة االجتماعٌة والمجتمع المدنً 2

 الرسمً والطوعً (

 22/2/2112 م.م عهود جبار عبٌره

 1/3/2112 د. مٌسم ٌاسٌن عبٌد الٌتٌم وحقوقه االجتماعٌة فً اإلسالم  3

 2/3/2112 د. سعاد راضً فٌروز األوضاع االجتماعٌة للمكفوفٌن  4

 15/3/2112 م. دٌنا داود محمد هجرة الشباب وتأثٌره على التماسك األسري  5

 22/3/2112 ٌاسٌن مصطفىد. عدنان  الرأسمال االجتماعً الوجه اآلخر للصمود المجتمعً 6

 22/3/2112 م.م مرٌم جبار رشم الفقر وعمالة أطفال 2

ممارسة الخدمة االجتماعٌة كمهنة فً المجتمعات  2

 التقلٌدٌة 

 5/4/2112 م.م محمد حمٌد علوان

تكنلوجٌا المعلومات واالتصاالت وتاثٌرها على االمن  2

 االجتماعً 

 12/4/2112 د. مروج مظهر عباس

 12/4/2112 م.م عهود جبار عبٌره الثقافة وعالقتها بالعنف المسلح  11

دور أنشطة الجامعات فً تنمٌة مهارات القٌادة لدى  11

 الطالب 

 26/4/2112 د. منى حٌدر عبد الجبار

 3/5/2112 د. فائز جالل كاظم  العنف المدرسً  12

الفساد اإلداري وتأثٌره على العمل فً المؤسسات  13

 االجتماعٌة 

 11/5/2112 د. زٌنب محمد صالح 

 12/5/2112 د.سعاد راضً فٌروز  اثر الطالق على األسرة  14

 24/5/2112 د. مٌسم ٌاسٌن عبٌد  االنعكاسات االجتماعٌة لزواج القاصرات  15

 31/5/2112 د. أساور عبد الحسٌن  دور وسائل األعالم فً نشر التطرف الدٌنً  16

 

 

 



 قسم االقتصاد المنزلً

 ت اسم االستاذ عنوان الساعة الحرة التارٌخ

التحدٌات التً تواجه المراة فً مرحلة ما بعد  2/3/2112

 داعش

 1 ا.م.نادٌة حسٌن منخً

 2 ا.د.انتصار كمال قاسم قٌادٌة المرأة بٌن االسرة والمجتمع 2/3/2112

والمستقبل دور المرأة فً تحقٌق التنمٌة  15/3/2112

 المستدام

 3 ا.د. عفراء ابراهٌم خلٌل

 4 ا.د. اشواق سامً العنف واإلرهاب ضد المرأة 15/3/2112

 5 ا.د.نادٌة ناٌف عبد اهم األطعمة المفٌدة لصحة المرأة بعد الوالدة 22/3/2112

العولمة الثقافٌة واثرها على هوٌة الطالبة  22/3/2112

 الجامعٌة

 6 ا.م.د. مها مازن

 2 ا.م.د.سناء عبد الحسن للمراة ما بعد داعش العدالة االجتماعٌة 22/3/2112

 2 ا. بشرى فاضل مشاكل المرأة العصرٌة 22/3/2112

 2 ا.شهباء خزعل عمل المرأة بٌن القبول والرفض 5/4/2112

 11 ا.م.فاطمة فائق دور المرأة فً زمن العولمة 5/4/2112

األغذٌة الطبٌعٌة المقوٌة للنساء المصابات   12/4/2112

 بفقر الدم

 11 ا.م.ابتهال إسماعٌل

تعلٌم المرأة بٌن الماضً والحاضر وتحدٌات  12/4/2112

 المستقبل

 12 م.وداد فاضل

 13 م.سهام محسن فن إدارة الوقت للمرأة العاملة 12/4/2112

 14 م.اشراق جهاد تمكٌن المرأة اجتماعٌا 12/4/2112

 15 م.اٌمان علً دور المراة المسلمة فً تنشئة جٌل صالح 26/4/2112

 16 م. وفاء جاسم دور المراة فً االسرة والمجتمع 26/4/2112

 12 نافعم. مها محمد  أهمٌة دور المراة فً التنمٌة االقتصادٌة 3/4/2112

الثقافة الغذائٌة  للمراة  واثرها فً تعزٌز   3/5/2112

 صحة افراد العائلة

 12 م. هالة عبد المنعم

 12 باهرة محمود جعفر دور المراة والشباب فً مكافحة التطرف 3/5/2112

 21 م. ٌسرى شاكر دور المرأة فً حماٌة البٌئة 11/5/2112



دور االقتصاد المنزلً فً بلورة مهارات  11/5/2112

 المرأة

 21 م.م. شٌماء خلٌل فضٌل

 

 

 

 

 

 قسم الجغرافٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت اسم التدرٌسً  سم الموضوعا التارٌخ

  .1 م.د. عذراء طارق خورشٌد الظواهر الجغرافٌه فً القران الكرٌم  1/3/2112

  .2 علوانم.د. سماح صباح  اثر وسائل النقل على تلوث المدٌنه 2/3/2112

المخصبات الكٌمائٌة واثرها فً تلوث  15/3/2112

 الغذاء 

  .3 م.د. اسراء عادل رسول 

مشارٌع بحوث التخرج للمرحلة الرابعه  22/3/2112

 وكٌفٌة اعدادها  

  .4 م.م. رباب جبار صبر 

  .5 م.م.هناء ثامر منصور  تاثٌر المناخ فً الصناعة  22/3/2112

  .6 م.م. دنٌا وحٌد عبد االمٌر  اثر السكن العشوائً على مدٌنة بغداد  5/4/2112

  .2 ا.م.د. هالة محمد عبد الرحمن  اثر االنزالقات االرضٌه  12/4/2112

  .2 ا.م.د. اسحق صالح العكام  اثر التصحر فً العراق  12/4/2112

  .2 ا.م.د. صالح محسن جاسم  العنف ضد المراة  26/4/2112



 اللغة االنكلٌزٌةقسم 

 

 

 

 قسم القرأن

 الساعة الحرةموعد  عنوان المحاضرة اسم التدرٌسً ت

 15/2 الخمٌس حقٌقة الفالنتاٌن مٌسون صباح محمود 1

 22/2 الخمٌس جمالٌات االسلوب القرآنً بان حمٌد فرحان 2

 22/2 الخمٌس الوقف فً المنظور االسالمً حنان علً احمد 3

 1/3 الخمٌس اثر مواقع التواصل االجتماعً على االسرة انسام خضٌر خلٌل 4

 1/3 الخمٌس كٌفٌة عمل الباحث العلمً مشكورشروق نجاح  5

 العنوان باللغة العربٌة  التارٌخ  االسم مع القب العلمً   ت

, 22الخمٌس, شباط  ا.م.د.نرٌمان جبار رشٌد 1
2112 

 

, 22الخمٌس, شباط  م.م. اسراء عامر محمود 2
2112 

 التطرف 

, 15الخمٌس, آذار  ا.م مٌساء رشٌد عبد المجٌد 3
2112 

 استخدام االٌباد فً تدرٌس المفردات 

م. اٌمان موفق مسلم موفق  4
 الغبرة

, 15الخمٌس, آذار 
2112 

 القٌم األخالقٌة فً حٌاتنا

, 22الخمٌس, آذار  م. اٌناس جعفر جواد 5
2112 

 كٌف تدرس القصة القصٌرة

, 22الخمٌس, آذار  ا.م.د. نوال فاضل عباس 6
2112 

 هل الغش فعل كالمً؟

, 22الخمٌس, آذار  أ.م.د. نرٌمان جبار رشٌد 7
2112 

 

, 22الخمٌس, آذار  م.د. لٌنا لٌث ٌونس 8
2112 

 كٌف أوثق بحثً

, 5الخمٌس, نٌسان  م.د.مٌسون طاهر محً 9
2112 

 الشخصٌة الشرٌرة فً االدب

, 12الخمٌس, نٌسان  ا.م.د. نوال فاضل عباس 10
2112 

 مفهوم التطرف فً الدراسات اللغوٌة

, 12الخمٌس, نٌسان  م.د شذى ناٌف 11
2112 

 عبارات السخرٌه 

, 26الخمٌس, نٌسان  م.م. اٌناس طالب نصٌف 12
2112 

 قوة المرأة فً مواجهة التطرف

أ.م.د. عبد المجٌد حمٌد  13
 جودي

, 12الخمٌس, أٌار 
2112 

 فً علم الداللة



 8/3 الخمٌس المرأة وتحمل عبء الحٌاه االء شوقً عبد الباقً 6

 8/3 الخمٌس ركائز بناء االسرة طالب احمد عواد 7

خروج المرأة للعمل واثره على التنشئة االجتماعٌة  محمد صفاء جاسم 8

 لالبناء

 15/3 الخمٌس

 15/3 الخمٌس المال فً االسالمبٌت  زٌنة داود سالم 9

 22/3 الخمٌس الكلمة الطٌبة واثارها الحسنة اٌمان حاجم مجباس 10

اهم المعوقات التً تواجه االستاذة الجامعٌة فً التعلٌم  نور هشام عبود 11

 العالً 

 22/3 الخمٌس

 29/3 الخمٌس التفسٌر فً العصر الحدٌث انوار زهٌر نوري 12

 29/3 الخمٌس تحدٌد االهداف اساس الفالح هدى محمد محسن 13

 29/3 الخمٌس تقنٌات القرءة السرٌعة وفوائدها ندى فٌصل فهد 14

 5/4 الخمٌس كٌف نتعامل مع القرآن اسماء ضٌاء الدٌن احمد 15

 5/4 الخمٌس اثر الوازع الدٌنً فً بناء المجتمع فاطمة طالب مجٌد 16

 12/4 الخمٌس مفهوم الحرٌة والمساواه واثرها على المجتمعحقٌقة  نبراس محمود عبد الرزاق 17

 12/4 الخمٌس الصفات االالهٌة بٌن االثبات والنفً عمار عباس اسماعٌل  18

 19/4 الخمٌس اقسام المسكر المائع فً الفقه االسالمً  انور لطٌف صالح 19

 19/4 الخمٌس القرآن منهج حٌاة عباس محمد رشٌد  20

 

 

 

 

 

 

 التأرٌخقسم 

 التـــارٌــخ     الــــــــعنـــوان           اسم  التدرٌسً ت

 22/2/2112 المرأة وتمثٌلها على االختام االسطوانٌة  د. كاظم عبد هللا عطٌة  1



 1/3/2112 مفهوم الحرٌة فً الفكر الفلسفً  م . اٌسر ابراهٌم  2

 الحزب الوطنً الدٌمقراطً  واثره   أ.م . انوار ناصر حسن 3

 ( 1254 -1246فً الحٌاة النٌابٌة العراقٌة ) 

2/3/2112 

 15/3/2112 ازمة دارفور وتداعٌاتها االقلٌمٌة   د. ابتسام محمود جواد 4

 22/3/2112 هواري بومدٌن ودوره  فً السٌاسٌة الجزائرٌة د. مها ناجً حسٌن 5

 22/3/2112 االمم الماضٌة دراسة فً علم  التارٌخسنن هللا فً  د. شٌماء فاضل  6

 5/4/2112 الحمامات فً المجتمع االسالمً د . بهجة  علً محمد  2

 12/4/2112 النظام القضائً فً الدولة العربٌة االسالمٌة د. مٌاسة حاتم 2

 12/4/2112 الفوائد الطبٌة من االعشاب النباتٌة د. نهاد نعمة 2

 26/4/2112 التوسع العثمانً فً البلقان  د. اسراء شرٌف  11

 3/5/2112 تنافس الدٌانة المسٌحٌة الكتساب المغول  سرى صالح عبد الرحمن 11

 11/5/2112 1261معاهدة الضمان القبرصٌه  د. انس ٌونس عبد 12

 12/5/2112 الحرب النفسٌة واثرها على المجتمع د. وئام شاكر غنً 13

 


