
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 اآلدابكلية  –جامعة البصرة 

 الجامعيو األداء  الجودةضمان  شعبة
 

 

 

 2021/  2020نشاطات العام الدراسي 
 

                    

 أ.د. ماجد عبد الحميد الكعبي / العميد إشراف :

 /مدير شعبة الجودة أ.م.د. نجاة عبد الكريم عبد السادة 

 آالء سالم حسن م. مدير:    إعداد                      

                    
 

 

 

 

 

 2021 آب
 

 



 

 

 

 

 المحتويات

 
 تقديم  .1

 

 الندوات والمؤتمرات  .2

 

 الدورات  .3

 

 رات والحلقات النقاشيةلمحاضا  .4
 

 ظرات العلميةاورش العمل والمن  .5
 

 اإلحتفاالت  .6
 

 نشاطات مجتمعية .7   
 

 مناقشات طلبة الدراسات العليا .8

 
 صور توثيقية. 9  

 
 

 
 

 

 



 تقديم .1
 

للتطوير المستمر لرفع مستوى الجودة االكاديمية في الكلية وتعزيز الحاكمية في داب تسعى كلية األ

الحلقات النقاشية في مجاالت و من خالل إقامة الدورات و الورش و الندوات  جميع مناحي الكلية

مختلفة لخدمة المجتمع و تعزيز قيمة البحث العلمي و أسلوب المحاكات مع المجتمع الخارجي و 

نشاطات كلية االداب ضمن العام  نعرض ادناهالداخلي في الجامعة و إيجاد الحلول المناسبة لهذا 

 .2021-2020الدراسي 

 
    

 الندوات والمؤتمرات. 2

 نعقاد تاريخ اإل  الندوة / المؤتمرعنوان 

 عدد المشتركين 

 ينيالخارج ينيالداخل
25/1/2020 نظام المقررات و بيان االسس العامة لتطبيقة  2 - 

29/12/2020 مؤتمر الكلية الثامن االفتراضي  35 15 

5/1/2020 ابو طالب بطل االسالم الخالد  1 - 

الطموح ..... محاولة في ممكنات  الدرس الفلسفي بين الواقع االكاديمي و
22/1/2020 التقييم  4 - 

29/1/2020 البحث العلمي و معوقاته بين الواقع و المعمول  1 - 

4/2/2020 صور السيلفي بين االيجابيات و السلبيات  1 - 

6/2/2020 التعليمات و اليات االمتحان النهائي  1 - 

19/4/2020 النتاجة عنها عبر العصور التاريخيةاالوبئة و ظهورها و انتشارها و االثار   8 2 

13/5/2020 براءة في عهد االمام علي ع الى مالك االشتر  1 - 

11/6/2020 العنصرية و حقوق االنسان في الواليات المتحدة االمريكية  2 3 

19/6/2020 االمام الصاق ع مفكرا و مجددا    2 3 

27/11/2020 المنظور التراثي صورة النبي )ص( بين المنظور القراني و  6 2 

افضل االساليب التي يمكن لالساتذة من خاللها ان يتحدثوا لطالبهم عن 
24/12/2020 فايروس كارونا  2 2 

13/1/2021 التوالت النقدية و الفتية في الشعر المعاصر  1 2 

19/1/2021 االخطاء اللغوية في ضوء قياسية اللغة .... محاولة في ممكنات التقييم  4 - 

26/1/2021 المخدرات و اثرها في المجتمع  1 1 

 امسيات رمضانية )ندوة الكترونية(
طوال شهر 
 - - رمضان

 امسيات ثقافية من وحي الثورة الحسينية الخالدة ) ندوة الكترونية (
طوال شهر 
 - - رمضان

13/1/2021 التاريخ والكاريزما  35 - 

20/1/2021 (ـه 656و السياسة في الدولة اإلسالمية حتى عام  التدعيم الديني )جدلية الدين  35 - 

 
 
 
 



 نعقاد تاريخ اإل  الندوة / المؤتمرعنوان 

 عدد المشتركين 

 ينيالخارج ينيالداخل
24/1/2021 التعليم المدمج ودورة في حياة مفاهيم جديدة في التعليم  45 - 

27/1/2021 التعليم االلكتروني السلبيات وااليجابيات  45 - 

2/3/2021 الموسوعات مصدر لدراسة تاريخ العراق المعاصر حميد المطيحي نموذجا  40 - 

 - -  نظام المقررات و بيان االسس العامة لتطبيقة

2/9/2021 ندوة استضافة الدكتور محمود علي الداود  40 - 

 - 30 2/4/2021 افاق دراسة التراث الشعبي العراقي

18/3/2021 األستاذة الجامعية في التعليم االلكتروني بين الواقع والطموحتجربة   30 8 

29/3/2021 خطاب ثقافة السالم  واثره في السلم االجتماعي  25 - 

 مؤتمر قسم التاريخ )بالعلم والمعرفة نرتقي بانسانيتنا(
11-

12/4/2021  22 - 

11/4/2021 المؤتمر العلمي التاسع لكلية اآلداب  50 - 

22/4/2021 ندوة التأثير النفسي في تلقي النص القرآني  - - 

23/4/2021 ندوة أيام الصيام دروس ودالالت  - - 

ندوة علمية )كيف تلقى المستشرقون المعاصرون اإلسالم كارت ارمستونك 
9/5/2021 مثاال  - - 

22/5/2021 ندوة علمية الكترونية )روايات الشيوخ دراسة في المرجعيات الثقافية(  - - 

26/5/2021 ندوة علمية الكترونية)المقارنة بين الدرس اللغوي والمناهج اللسانية الحديثة(  - - 

6/6/2021 ندوة )اللقاحات وستراتيجيات الوقاية من جائحة كورونا(  - - 

الصعوبات والتحديات في تطبيق واستخدام التعليم االلكتروني عند ) ندوة
13/6/2021 وطلبة الجامعات(أعضاء هيئة التدريس   - - 

15/6/2021 ندوة علمية )الجريمة االلكترونية الواقع والتحدي(  - - 

17/6/2021 المؤتمر التقويمي األول للدراسات العليا  - - 

7/7/2021 ) قيم الجمال وسبل ترسيخها في المجتمع( ندوة دولية  - - 

 
  

 الدورات. 3
 

 نعقادتاريخ اإل عنوان الدورة

 عدد المشتركين

 ينيالخارج ينيالداخل
6/2/2020 تعليمات وآليات االمتحان النهائي االلكتروني  4 - 

18/2/2020 فن المقابلة وكتابة السيرة الذاتية  1 - 

6/6/2020 تعليمات وخطوات االمتحان  االلكتروني لطلبة الدراسات العليا  4 - 

6/6/2020 تنمية المهارات المطلوبة سوق العمل  - - 

6/10/2020 الخطوات التنفيذية الدارة االمتحان االلكتروني  3 - 

9/3/2021-7 التعريف بالتعليم االلكتروني  - - 

 

 

 

 

 



 رات والحلقات النقاشيةالمحاض. 4

 نعقاد تاريخ اإل  الحلقة النقاشيةعنوان    القسم
عدد 

 المشتركين 

المعلومات 
12/1/2021 لطلبة قسم المعلومات والمكتباتاخالقيات المهنة  والمكتبات  7 

 التاريخ
التدعيم الديني جدلية الدين والسياسة في الدولة اإلسالمية حتى 

21/1/2020 ـه 656  30 

15/12/2020 دراسة في نظرية االعتراف اكسل هونيث نموذجا الفلسفة  12 

المعلومات 
23/12/2020 برامج التعليم االلكتروني والمكتبات  - 

12/1/2021 فكرة العودة الى الذات عند محمد اقبال الفلسفة  11 

1/12/2020 بوديار والعمارة الفلسفة  - 

المعلومات 
12/1/2021 المستخلصات والملخصات والخالصة والفرق بينهما والمكتبات  7 

13/1/2021 التاريخ والكاريزما التاريخ  18 

13/1/2021 الجملة العربيةإمكانيات التنبؤ في نحو  اللغة العربية  16 

24/1/2021 تحوالت الخطاب النقدي الحديث اللغة اإلنكليزية  10 

28/1/2020 المعجم العربي بين االصالة والتراث الفلسفة  10 

10/2/2021 التطور الرقمي واثره على االبداع الفني الفلسفة  10 

المعلومات 
2/2/2021 العراق السليمانيةمكتبة الجامعة االمريكية في  والمكتبات   10 

3/2/2021 الموسوعات مصدرا لدراسة التاريخ الحديث التاريخ  - 

18/2/2020 نظرية المجال عند كبرت ليفين الفلسفة  10 

 الجغرافية
البصرة بين براثن الموت /محنة التلوث بأشعاعات اليورانيوم 

18/2/2020 المنضب  - 

26/2/2021 بعنوان )ألنه علي )عليه السالم(محاضرة  وحدة التعليم المستمر   - 

6/10/2020 آلية تطبيق االمتحانات االلكترونية في قسم الجغرافية الجغرافية  - 

المعلومات 
3/2/2021 لغة االخالق عند ريتشارد ميرفن هير والمكتبات  15 

9/2/2021 19احداث هزت العالم  كوفيد  اإلنكليزية اللغة  15 

16/2/2021 الهوية في الخطاب السياسي الغربي اإلنكليزيةاللغة   20 

6/1/2021 النزعة العرفانية لدى السيد الداماد قسم الفلسفة  - 

6/2/2021 اللغة بيت الكائن الحي وكهف االساطير  )محاضرة الكترونية( الوحدة الثقافية  20 

6/5/2021 اللغة العربية(محاضرة للطالب ) اآلفاق الجديدة امام  اللغة العربية   - 

9/6/2021 حارس النسيان الروائي المعاصر وخيال تعطيل الذاكرة الوحدة الثقافية   - 

16/6/2021 اآلثار األجتماعية لجائحة كورونا قسم التاريخ   - 

 الوحدة الثقافية 
تفكيك االستفراق صورة السود في المتخيل العربي /محاضرة 

16/6/2021 الكترونية  - 

 كلية االداب 
الدبلوماسية الخفية للواليات المتحدة االمريكية في العالم 

21/6/2021 العربي/محاضرة الكترونية  - 

22/6/2021 أخطاء في ترجمة الرواية العربية الوحدة الثقافية   - 

7/4/2021 الجيموفولوجيا بين النظرية والتطبيق/ محاضرة الكترونية كلية االداب   - 

22/6/2021 االبدال والعالقة االتساقية قسم الفلسفة  - 

23/6/2021 الكفايات الثالث ومضامينها المعرفية عند تشومسكي قسم اللغة اإلنكليزية  - 

 -  الحروب الصليبية رؤية استشراقية قسم الفلسفة

24/6/2021 أخطاء في ترجمة الرواية العربية قسم الترجمة   



 ظرات العلميةاورش العمل والمن .5

 

 الورشة / المناظرةعنوان  الجهة المنظمة
تاريخ 

 نعقاداإل

 عدد المشتركين

 ينيالخارج ينيالداخل
+ كلية  االدابكلية 

 التربية للبنات
مناظرة علمية )النحو العربي بين النشأة ومحاوالت 

10/6/2021 تحديث الدرس االكاديمي(  - - 

+ كلية علوم  االدابكلية 
 الحاسبات

)علوم اللغة واشارة الكالم من وجهة ورشة عمل 
28/6/2021 نظر حاسوبية(  - - 

 
 اإلحتفاالت. 6
 

 اإلحتفالعنوان  القسم / الوحدة
تاريخ 

 نعقاداإل

 عدد المشتركين

 ينيالخارج ينيالداخل

 قسم الجغرافية
حفل تأبيني ألربعينية األستاذ عبد الرحمن علي عبد 

31/1/2021 الرحمن  25 - 

9/3/2021 ناصر شاكر كاطعحفل تأبيني ألربعينية األستاذ  العربية قسم اللغة  - - 

14/4/2021 حفل تأبيني األستاذ المتمرس محمد جواد الموسوي قسم الفلسفة   10 - 

12/5/2021 أمسية تذكارية لألساتذة األجالء  وحدة التعليم المستمر    - - 

وحدة التعليم  
4/6/2021 حفل تكريم المتقاعدين المستمر   - - 

 
 نشاطات مجتمعية .7

 

 عدد المشتركين  هتاريخ النشاط نوع القسم / الوحدة
7/1/2021 للمحافظة زيارة المكتبة العامة مركز التعليم المستمر + وحدة الجودة  6 

24/1/2020 الى دار األيتام سفرة علمية قسم المعلومات والمكتبات تدريسيين 4طلبة القسم +    

 مركز التعليم المستمر + وحدة الجودة 
3/2/2021 زيارة األقسام الداخلية للبنات + قسم المعلومات والمكتبات   5 

 قسم المعلومات والمكتبات
 زيارة المكتبة العامة لإلطالع على

4/3/2021 نظام األرشفة اإللكترونية  4 

 قسم التاريخ + وحدة الجودة 
 + قسم المعلومات والمكتبات

 علمية لطلبة الدراسات العليا سفرة
4/4/2021 إلى المكتبة المركزية   15 

 قسم المعلومات والمكتبات
 سفرة علمية لطلبة المرحلة األولى

2/5/2021 إلى مدينة األمل  تدريسيين 6طالب +  84   



 
 

 مناقشات طلبة الدراسات العليا. 8

 
 التاريخ القاعة  أسم الطالب  الماجستيررسالة عنوان  القسم

4/1/2021 الفرزدق عذراء علي نعمة االستعارة التصويرية في ادب احمد سعداوي اللغة العربية  

21/1/2021 الفرزدق عقيل عباس لعيبي دراسة نحوية / ملحمة عيد الغدير لبولس سالمة اللغة العربية  

22/2/2021 الفرزدق سمر بغداد راغب الماجدي األداء التعبيري واشكالية التجنيساحزان السنة العراقية للشاعر خزعل  اللغة العربية  

10/2/2021 الفرزدق سرور عبد الكريم عبد اليمة الزمن النحوي في ثالثية نجيب محفوظ  اللغة العربية  

14/2/2021 الفرزدق كريم حميد عباس الفالح اإليراني في العصر الصفوي  التاريخ   

11/2/2021 الفرزدق حسن كاظم جهلول محمود علي الداود ودوره في العلمي والدبلوماسي في العراق التاريخ   

18/2/2021 الفرزدق علي فايز جاسم اثر سياسة الدولة العثمانية إزاء اإلمبراطورية الرومانية التاريخ   

21/2/2021 ماجد السيد ولي  ايمان طارق علي تأثير المنظومات الشمولية على مناخ العراق  الجغرافية  

25/2/2021 الفرزدق اسعد عبود مران حجة العراقين الكرماني واثره في الفكر الفاطمي التاريخ   

25/2/2021 ماجد السيد ولي  مرتضى صيوان خشان تحليل جغرافي لتلوث مياه اهوار الجبايش وتأثيراتها البيئية  الجغرافية   

28/2/2021 الفرزدق احمد عبد االله جاسم المترجمين استراتيجيات الكتابة اإلبداعية كعنصر في كفاءة الترجمةدراسة من الطلبة  الترجمة  

14/3/2021 ماجد السيد ولي  احمد ماجد عبد األمير الخصائص المناخية للمياه اإلقليمية العراقية واثرها في النقل البحري وصيد األسماك  الجغرافية  

3/3/2021 الفرزدق فالح حسن شاكر سرد الهامش في كتاب الفرج بعد الشدة ألبي علي المحسن التنوخي اللغة العربية  

11/3/2021 الفرزدق احمد عبد الكريم ناصر دراسة تاريخية 2011 -1991التطورات الداخلية في مصر  التاريخ   

30/3/2021 الفرزدق وقار حسن عباس داللة التراكيب في وصف الممالك والمدن في القران الكريم  اللغة العربية  

6/4/2021 الفرزدق علياء يوسف يعقوب كتاب تلخيص االثار وعجائب الملك القهار التاريخ   

8/4/2021 الفرزدق سرى منصور ناصر ه 218-41حركات الخوارج في بالد فارس وخراسان   التاريخ   

 
 
 
 
 



 
 
 

 التاريخ القاعة  أسم الطالب  الماجستيررسالة عنوان    القسم   

14/4/2021 الفرزدق سارة عبد الرزاق زاجي كتب اآلداب السلطانية مصدرا  لدراسة الفكر السياسي خالل العصر العباسي التاريخ   

7/4/2021 الفرزدق محمد جاسم محمد 1979-1968الجمعيات الفالحية في العراق  التاريخ   

13/4/2021 الفرزدق فاطمة جعفر سعيد اثر السياق في توجيه الداللة اللغوية في شروح ديوان المتنبي اللغة العربية  

27/5/2021 ولي  سيد ماجد رنا مهدي سعد الوظيفة الدينية في مدينة الزبير الجغرافية  

1/6/2021 الفرزدق محمد علي فيصل تحوالت الكتابة القصصية في ادب لؤي حمزة عباس  اللغة العربية  

10/6/2021 ماجد سيد ولي  عدنان عبد األمير مكي الوظيفة السكنية في مدينة القرنة دراسة في جغرافية المدن الجغرافية  

6/6/2021 الفرزدق اعتقاد عبود باقر ه  340المالمح الوظيفية في كتاب الجمل في النحو للزجاجي    اللغة العربية  

المعلومات 
24/6/2021 الفرزدق اديان ناصر حبيب الهيكل التنظيمي واثره في األداء في المكتبة المركزيةفي جامعة البصرة والمكتبات  

2/6/2021 ماجد سيد ولي  شهالء عبد الرضا عيالن في محاضر الفصل التشريعي الثاني مجلس االمة الكويتي /دراسة تاريخية التاريخ   

27/6/2021 الفرزدق ذكاء عبد الغني غالب المفاخرات في المجتمع العربي من عصر الرسالة الى نهاية العصر العباسي التاريخ   

 اللغة العربية
الهجريين لشعراء اهل البيت صورة البطل الديني في شعر القرنين الثامن والتاسع 

8/6/2021 الفرزدق صابرين هاشم ثبيت عليهم السالم  

10/6/2021 الفرزدق ميس فريق شاكر التحرير الالحق كأداة إبداعية في تحسين جودة منتج طالب الترجمة الترجمة   

المعلومات 
 والمكتبات

كلية التربية البدنية استخدام مصادر المعلومات االلكترونية في الرسائل الجامعية في 
8/7/2021 ماجد سيد ولي  عباس عبد الجبار غدير وعلوم الرياضة  

26/7/2021 الفرزدق علي كاظم داود الهيمنة في نماذج من الرواية العراقية دراسة في ضوء التحليل النقدي للخطاب اللغة العربية  

27/7/2021 الفرزدق رشا مسلم يعقوب الحسن الثعالبيأفعال الكالم في كتاب تحسين القبيح وتقبيح  اللغة العربية  

29/7/2021 الفرزدق أطياف باسم جودة 1979-1945 / السوفيتية –العالقات األفغانية   التاريخ   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 التاريخ القاعة  أسم الطالب  أطروحة الدكتوراهعنوان    القسم   

 حسام صبار هادي تصميم وقراءة وتحليل بأستخدام الجيوماتكساالطلس الجغرافي الرقمي لسكان العراق  الجغرافية
ماجد سيد 
29/7/2021 ولي   

8/2/2021 الفرزدق ورود حامد عبد الصمد  دراسة في المتغيرات الفنية- 2003-1990الشعر العربي المعاصر في العراق  اللغة العربية  

14/6/2021 الفرزدق نجم عبد الزهرة حمود بحث في االجراء النقدياالتجاه الثقافي في النقد الروائي العربي  اللغة العربية  

 هيثم غالي حمد التراكيب االسمية في العربية/دراسة في نظرية النحو الوظيفي اللغة العربية
ماجد سيد 
6/6/2021 ولي   

6/6/2021 الفرزدق وسام جميل خشم التلطف في احاديث اهل البيت عليهم السالم في كتاب الكافي مقاربة تداولية اللغة العربية  

6/2/2021 الفرزدق سالم حسون ناصر م /دراسة وصفية تحليلية 2017 -2007البحث النحوي في مجالت الجامعات العراقية الجنوبية من عام  اللغة العربية  

6/3/2021 الفرزدق جمال جاسم سربوط ه 328تمثالت المرأة في المتخيل العربي دراسة في تراث احمد بن عبد ربه االندلسي ت  اللغة العربية  

27/5/2021 الفرزدق وسام لهواك ظاهر ردود المحدثين على االعجاز اللغوي دراسة نقدية اللغة العربية  

 حاكم هيال جاسم مشكلة البطالة وتأثيرها في األمن األنسانيالعراقي /دراسة في الجغرافية السياسية  الجغرافية
ماجد سيد 
6/3/2021 ولي   

18/5/2021 الفرزدق أطياف حسن إبراهيم الصمت في اطار تفاعلي بين الثقافات  /تحليل عملي للمقابالت التلفزيونية باللغتين العربية واالنكليزية اللغة اإلنكليزية  

 وسام حمود حاشوش نمذجة الخرائط الطبوغرافية في محافظة ذي قار بأستخدام التحسس النائي  الجغرافية
ماجد سيد 
14/1/2021 ولي   

 خلود كاظم خلف تغيير الخريطة الهيدرولوجية لمحافظة البصرة  الجغرافية
ماجد سيد 
28/2/2021 ولي   

 صباح صكبان سعدون للخريطة الصحية في محافظة البصرةتحليل جغرافي  الجغرافية
ماجد سيد 
11/3/2021 ولي   

17/3/2021 الفرزدق اسراء عبد الكريم طاهر الصراع على العرش في روسيا القيصرية التاريخ   

 احمد غازي مفتن تأثير التغيرات المناخية في ظاهرة التصحر بالعراق بأستخدام التحسس النائي الجغرافية
ماجد سيد 
4/1/2021 ولي   
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