
 العدد :                                                                 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 : التاريخ                                                              جاهعت البصـرة

 كليت التربيت للعلوم اإلنسانيت

  قسن التاريخ
 

 السيد معاون العميد للشؤون العلمية  المحترم    

 

 تحية طيبة

 0200-0202م/ المؤتمرات والندوات للعام الدراسي                              

 

 02/22/0202فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  7/0/0202 كتاب رئاسة جامعة البصرة المرقم

 ول التالي  ا( ، نرسل اليكم المطلوب اعاله  وفق الجد  cdورقيا وعلى قرص  ) المخططة والمنجزة  المؤتمرات والندوات بوالمتضمن تزويدكم 

 

 والمؤتمرات المخططة  اوالً: الندوات

 

نوع  ت

 النشاط

 الجهة المشاركة  الجهة المنظمة تارٌخ االنعقاد مكان االنعقاد نبذة مختصرة  عنوان الندوة

ورشة  1

 عمل

النخب والتطرف ثنائٌة 

 الطائفة والقبٌلة 

تتناول الورشة دور النخب فً الحد من 

ظاهرة العنف المستندة على اصول 

 طائفٌة او قبلٌة 

 الكترونٌا 

 

مركز ذي قار للدراسات  قسم التارٌخ 6/11/0201

 التارٌخٌة واالثارٌة 

تداعٌات االنسحاب  ندوة 0

االمرٌكً من افغانستان 

على االوضاع االقلٌمٌة 

 والدولٌة 

استشراق  تداعٌات االنسحاب االمرٌكً 

من افغانسا ن على الوضع االقلٌمً 

منه فً التجربة  والدولً واالستفاده

 العراقٌة فً حال تطبٌقة على العراق   

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة 

  قسم التارٌخ 0201كانون االول 

ورشة  3

 عمل

واقع دراسات التارٌخ 

االسالمً فً الجامعات 

مناقشة مشكلة دراسة التارٌخ االسالمً 

فً الجامعات العراقٌة من حٌث التعاطً 

  قسم التارٌخ 0200كانون الثانً كلٌة التربٌة للعلوم 
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 االنسانٌة وتوجٌهه العراقٌة والعربٌة

قانون االحزاب العراقٌة  ندوة  4

 0223بعد عام 

وتداعٌاتاته المحلٌة 

 واالقلٌمٌة 

التركٌز على ابراز االٌجابٌات 

التً ترافق قانون االحزاب  والسلبٌات

 العراقً واقتراح التعدٌالت

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

  قسم التارٌخ 0200اذار 

ورشة  5

 عمل

المٌاه واهمٌتها عبر 

 التارٌخ

ابراز مشكلة المٌاه وضرورة وضع 

الخطط التثقٌفٌة والعملٌة لمعالجتها 

 وتصنٌفها ضمن مشاكل  العصر 

 كلٌة التربٌة للعلوم

 االنسانٌة

  قسم التارٌخ 0200نٌسان 

هوٌة البصرة وافاق  مؤتمر 6

  المستقبل 

على مدٌنة ٌهدف الى تسلٌط الضوء 

 البصرة وتراثها 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة 

 االقسام المناظرة  قسم التارٌخ 0200نٌسان 
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 في قسم التاريخ  المنجزة والورش الندوات  -ثانيًا:

عدد  تاريخ االنعقاد  الورشة أو الندوة عنوان  الكمية  ت
 المشاركين

 5 6/11/0201 )النخب والتطرف  .. ثنائية الطائفة والقبيمة ( بتعاون مع مركز ذي قار لمدراسات التاريخية /جامعة ذي قار  التربية لمعموم االنسانية  .1
 5 7/10/0201 لقدرات/ مكتب العراق )العنف الثقافي واالجتماعي لممرأة ، التحديات والتمكين ( بتعاون مع االكاديمية الدولية لبناء ا التربية لمعموم االنسانية  .0
 3 15/10/0201 ) مينائي المعقل وأبو فموس ، دراسة عامة ( بتعاون مع وحدة دراسة المواقع الدينية والتاريخية في وسط وجنوب العراق  التربية لمعموم االنسانية  .3
 5 15/10/0201 المرأة  ومكانتها االجتماعية  التربية لمعموم االنسانية  .4
 5 02/10/0201 ي نهضة السيدة الزهراء عميها السالم ( بتعاون مع مركز الدراسات الفاطمية ف)المفاهيم الفكرية  التربية لمعموم االنسانية  .5
 7 03/1/0200 السيدة ام البنين رضوان اهلل عميها ()قبسات من سيرة  التربية لمعموم االنسانية  .6
 5 31/1/0200 عميها السالم النموذج القيادي لممرأة ( بتعاون مع مجمع المبمغات الرساليات /فرع البصرة) الزهراء  التربية لمعموم االنسانية  .7
 0 3/0/0200 ( بتعاون مع جامعة الممك فيصل /تشاد1962الى 1922الورشة العممية الدولية االلكترونية الموسومة ) تاريخ الدولة التشادية من  التربية لمعموم االنسانية  .8
 0 12/0/0200 الورشة العممية الدولية االلكترونية الموسومة ) تاريخ الدولة التشادية المعاصر( بتعاون مع جامعة الممك فيصل /تشاد التربية لمعموم االنسانية  .9

 9 15/0/0200 الندوة العممية االلكترونية ) المناسبات الرجبية بعيون اكاديمية (  التربية لمعموم االنسانية  .12
 0 17/0/0200 الورشة العممية الدولية االلكترونية الموسومة ) تاريخ الدولة التشادية المعاصر( بتعاون مع جامعة الممك فيصل /تشاد التربية لمعموم االنسانية  .11

 عدد من طمبة قسم التاريخ       7/0/0200اإلمام عمي عميه السالم بتعاون مع فريق غدق الزهراء الثقافي الطالبي     المهرجان الطالبي إلحياء ذكرى والدة امير المؤمنين -1

 د.مصطفى جواد عباس. أ

 رئيس القسم                                                                                                                                 


