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]اكتب اقتباسًا من المستند أو من ملخص نقطة 

هامة. يمكنك وضع مربع النص في أي مكان 

 في المستند. استخدم عالمة التبويب "أدوات

 الرسم" لتغيير تنسيق مربع نص االقتباس.[
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 اجتماعات الكلية الحية وااللكترونية 

( اجتماعددا الكترونيددا فددي ظددل جائحددة  13عددة ديددال    عقددد مجلددي كليددة التربيددة للعلددوم اإلنسددانية فددي جام

كوروندددا برئاسدددة السددديد عميدددد الكليدددة االسدددتام الددددكتور نصددديف جاسدددم محمدددد ال فددداجي   لمناقشدددة وتنفيدددم 

قددددرارات مجلددددي جامعددددة ديددددال    وقددددرارات واددددوابط وزارة التعلدددديم العددددالي والبحدددد  العلمددددي لمواج ددددة 

ل العلمدددي للطلبدددة مدددن  دددالل الصدددفوف اإللكترونيدددة   وتقدددديم جائحدددة كوروندددا   والعمدددل علددد  إدامدددة التحصدددي

المحاادددددرات اإللكترونيدددددة للطلبدددددة مدددددن بوسددددداطة البدددددرامل اإللكترونيدددددة المعتمددددددة مدددددن قبدددددل الدددددوزارة   

 جدول اعماله وات ام القرارات الالزمة بشأن ا .   ومناقشة أهم القاايا المطروحة عل
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 التثقيفيةالحمالت التوعوية و

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ندوات توعوية وتثقيفية عن جائحة كورونا وكيفية الوقاية 

 من الوباء

عقددددت كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية فدددي جامعدددة ديدددال  نددددوات توعويدددة وتثقيفيدددة عدددن وبددداء كوروندددا 

 وكيفية الوقاية من المرض .

 الوقايدددة وطدددر  التوعيدددة وتقدددديم ودقيددد   عملدددي بشدددكل توعيدددةلل الكليدددة ج دددود إطدددار فدددي الحملدددة وتدددأتي

 فاددال   انتشددارها  فددي تسدداهم قددد التددي ال اطئددة المعلومددات مددن العديددد انتشددار ظددل فددي  اصددة   الصددحيحة 

 سدددابقة مرادددية بحددداالت المصدددابين لألشددد ا  وكدددمل    والتوعيدددة ال امدددة النصدددائ  مدددن العديدددد تقدددديم عدددن

 التدددي الوقائيدددة االحترازيدددة اإلجدددراءات ظدددل فدددي العددددو   حالدددة فدددي بدددالفيروي لإلصدددابة عرادددة واألكثدددر

 . طويلة لفترات المنازل في بالبقاء االلتزام ارورة تقتاي

 اإلصدددابة  طدددورة ومدددد  كوروندددا بفيدددروي العددددو  انتقدددال بطدددر  التعريدددف اسدددت دفت التوعيدددة حمدددالت

 أهميددددة علدددد  والتأكيددددد صدددداب الم مدددد  التعامددددل وطددددر  مندددده  للوقايددددة الالزمددددة الصددددحية واإلرشددددادات بدددده

 إال ال دددددرو  وعددددددم اليوميدددددة  الحظدددددر بمواعيدددددد وااللتدددددزام المزدحمدددددة األمددددداكن فدددددي الجسدددددد  التباعدددددد

 .  القصو  للارورة
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 حمالت اإلغاثة للعوائل المتعففة

كلية التربية للعلوم االنسانية وبالتعاون م  تجم  الن ب الثقافي توزع السالت الغمائية عل  

 متعففين واصحاب الد ل المحدود في ناحية بني سعد وقراهاال

بإشراف السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة ديال  األستام الدكتور نصيف جاسم محمد ال فاجي 

  وزعت كليتنا وبالتعاون م  تجم  الن ب الثقافي سالت غمائية عل  المتعففين واصحاب الد ل المحدود في 

  .ني سعد وقراهاناحية ب

سلة غمائية عل  المواطنين المحتاجين وأصحاب الد ل المحدود والعوائل  165وتامنت الحملة توزي  

 . المتعففة العانت م عل  مواج ة إجراءات الحظر جراء ازمة وباء كورونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم اإللكتروني

إللكترونية التكميلية المحاولة ا بإجراء االمتحانات تباشر اإلنسانية للعلوم التربية كلية -1

 2019-2018 الدراسي للعام الدراسة األولية  الثانية لطلبة

التكميلية المحاولة الثانية  اإللكترونية بإجراء االمتحانات ديال  جامعة باشرت كلية التربية للعلوم اإلنسانية في

 Google  منصة بوساطة 2019-2018 الدراسي للعام الدراسة األولية   الصباحية والمسائية ( لطلبة

Classroom. 

 واللجان العلمية األقسام بج ود   ال فاجي محمد جاسم نصيف الدكتور االستام الكلية عميد السيد وأشاد

 االيام مد  عل  تجريبية ا تبارات سبقت ا التي اإللكترونية االمتحانات إلنجاح الساندة والفر  االمتحانية

 . السابقة

 الم صصة الساعات مد  عل  الطلبة من إيجابي وتفاعل ملحوظ بنجاح انت   االمتحان أن ميدالع السيد وأكد

 اللجان لعمل متكاملة آلية أعدت إم مسبقة تم يدية منا ات وفرت قد الكلية عمادة أن ال  مشيرا لال تبار  

 الصفوف إنشاء ةوكيفي   Google classroom منصة است دام وكيفية   االمتحان وآليات   االمتحانية

 حسب المحمول ال اتف أو الحاسوب است دام إمكانية عل  التأكيد م    اإلجابات واستالم األسئلة وإاافة

  . العلمي والبح  العالي التعليم وزارة تعليمات
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ودعدددا السددديد عميدددد الكليدددة الطلبدددة أن يكوندددوا أكثدددر حرصدددا ومثدددابرة فدددي االمتحاندددات   وان يبدددملوا قصدددار  

ال الصددددة   مدددد  تمنياتدددده ل ددددم  التربويددددة أداء االمتحانددددات اإللكترونيددددة وااللتددددزام بالعمليددددة ج ددددودهم فددددي

بتحقيددد  مزيدددد مدددن العطددداء وان يدددزدادوا تفانيدددا وإ الصدددا وهدددم ي طدددون  طدددوة أ دددر  فدددي طريددد  العلدددم 

 والمعرفة ومسيرة التقدم واالزدهار وبناء المستقبل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية للعلوم اإلنسانية تواصل إنجازات ا في االمتحان اللجان االمتحانية في كلية الترب -2
 اإللكتروني لطلبة الدراسات العليا

 
حققدددت اللجدددان االمتحانيدددة فدددي كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية بجامعدددة ديدددال  نجاحدددا آ دددر فدددي االمتحدددان 

 2020- 2019اإللكترونددددي الرابدددد  لطلبددددة الدراسددددات العليددددا   الماجسددددتير والدددددكتوراه ( للعددددام الدراسددددي 
  بعددد أن أن دددت هددما االمتحدددان واتمامددده دون ت لددف أ  مدددن الطلبددة المشدددمولين ب دددما االمتحددان مدددن تسدددليم 

 . اجابته
وأكدددد السددديد عميدددد الكليدددة االسدددتام الددددكتور نصددديف جاسدددم محمدددد ال فددداجي أن االمتحدددان انت ددد  بنجددداح 

مشددديرا الددد  أن عمدددادة  ملحدددوظ وتفاعدددل إيجدددابي مدددن الطلبدددة علددد  مدددد  السددداعات الم صصدددة لال تبدددار  
الكليدددة قدددد وفدددرت منا دددات تم يديدددة مسدددبقة إم أعددددت آليدددة متكاملدددة لعمدددل اللجدددان االمتحانيدددة   وآليدددات 
االمتحدددددان   فادددددال عدددددن ان إجدددددراءات اللجدددددان االمتحانيدددددة قدددددد جددددداءت منسدددددجمة وإجدددددراءات السدددددالمة 

 .الوقائية
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ية لألش ا  المصابين كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في اآلثار السلب -3
 بفيروي كورونا ما بعد الشفاء

 
أقام قسم العلوم التربوية والنفسية بالتعاون م  وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة في كلية التربية للعلوم 

 .اإلنسانية بجامعة ديال   ورشة في اآلثار السلبية لألش ا  المصابين بفيروي كورونا ما بعد الشفاء
التي أدارها األستام الدكتور هيثم أحمد علي الزبيد   عدة محاور من ا أهم األعراض التي  وتامنت الورشة

تصيب المصابين بفيروي كورونا ما بعد الشفاء  المحور الثاني كيفية التعامل م  المصابين وتطوي  
 .األعراض النفسية لد  المشافين من المرض

 

 
 

نية تنشران دراسة عن فيروي كورونا تدريسيتان من كلية التربية للعلوم اإلنسا -4

  المستجد

نشرت التدريسيتان من كلية التربية للعلوم اإلنسانية المدري مكر  عادل محمود  والمدري س   سالم علي 

دراسة في صحيفة المشر  عن فيروي كورونا هو فصلية كبيرة من الفيروسات التي تسبسب مرض االنسان 

  .2019ا الفيروي قبل اعالنه في مدينة ووهان الصينية في كانون االول والحيوان  ولم يكن هنا  علم ب م

هو الحم  االرها  السعال الجاف االالم االوجاع او احتقان  19من االعراض االكثر شيوعا لمرض كوفيد 

يشعر ب ا  ال  فيفةاالنف او الرش  او الم الحل  او االس ال في بعض الحاالت او ربما تكون اعراض 

وتزداد احتماالت اصابة  المزمنةالمين يعانون من االمراض  األش ا ويصيب فيروي كورونا  المريض

  .المسنين
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وينتشر فيروي كورونا عن طري  االش ا  المصابين وينتقل عن طري  االنف او الفم او عندما يسعل 

فم م فيجب او لمي اعين م او انف م او  ألسط  مالمست مش   ويصاب االش ا  بمرض كوفيد عند 

هو ات م  اإلصابةوأكدت الدراسة إن هنا  إمكانية كبيرة للحد من احتمال  .االبتعاد عن الش   المصاب

 .وهي غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون او معقم  نتجنب لمي العين واالنف والفم بسيطةاجراءات 

رة التزام البيت لحد من انتشار العدو  واالهم من هما كله وهو التزام بحظر التجوال والزم المنزل  وارو

 . والسيطرة عل  الحاالت المصابة

 

 Googleكلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة عمل حول تطبي  برنامل  -5

Classroom  

 Google برنددددامل تطبيدددد  كليددددة التربيددددة للعلددددوم اإلنسددددانية بجامعددددة ديددددال  ورشددددة عمددددل حددددول اقامددددت

Classroom  الكلية .بمشاركة أساتمة 

التدددي ادارهدددا السددديد عميدددد كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية األسدددتام الددددكتور نصددديف   الورشدددة وتادددمنت

 المدددادة إليصدددال األسددداتمة لددددن مدددن التطبيددد  عمالاسدددت كيفيدددة عدددن مفصدددال   جاسدددم محمدددد ال فددداجي شدددرحا  

 السددديما اليوميدددة سددد مدرو اثنددداء االسددداتمة يلقي دددا التدددي المحاادددرات بوسددداطة والطالبدددات للطدددالب العلميدددة

 الددد  الدددد ول وأليدددة التطبيددد  هدددما  معمالاسدددت عندددد الطدددالب لددددن مدددن إتباع دددا الواجدددب العمليدددة ال طدددوات

 . ومرحلته وقسمه ت صصه حسب وكال   ل م الم صصة المحاارات
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 الدراسدددي الفصدددل جدددودة علددد  باإليجددداب تدددنعكي التدددي الحاسدددمة األمدددور أهدددم مدددن وأوادددحت الورشدددة أن

   الفصدددل  دددار  أيادددا بدددل الفصدددل دا دددل فقدددط التواصدددل لددديي وهندددا  وطالبددده التدريسدددي بدددين التواصدددل هددو

 التفاصددديل هدددمه جعدددل أجدددل مدددن الرقميدددة وال ددددمات اسدددتعمال التكنولوجيدددا فدددي للتفكيدددر الحاجدددة تدددأتي وهندددا

 .روم كالي جوجل  دمة توفره ما وهما   والج د الوقت يوفر مما أكثر عملية

 المسددداعدة طرائددد  إحدددد  تعتبدددر Google Classroom قبدددل مدددن لمقدمدددةا ال دمدددة وبيندددت الورشدددة ان

 بشدددكل تحدددديث ا يدددتم التدددي المتاحدددة األدوات مدددن مجموعدددة بوسددداطة التواصدددل علددد  والطدددالب للتدريسددديين

 أ دددر  طريقدددة أ  أو  بطريقدددة فديويدددة محاادددراته رفددد  التدريسدددي يدددتمكن إم   رنددداملبال لددددن مدددن مسدددتمر

 وكدددل النقاشدددية  الحلقدددات وكدددمل  االلكترونيدددة االمتحاندددات إجدددراء مدددن دريسددديالت يدددتمكن كمدددا لديددده  متدددوفرة

 أوقدددات  دددار  حتددد  والطلبدددة التدريسددديين بدددين المسدددتمر التواصدددل  لددد  أجدددل مدددن تعمدددل اإلمكاندددات هدددمه

 .الرسمية التعليمية المؤسسات في أو الرسمي الدوام
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 تعليم االلكترونيكلية التربية للعلوم االنسانية تقيم ورشة عمل في منصة ال -6

أقامدددت كليدددة التربيدددة للعلدددوم االنسدددانية فدددي جامعدددة ديدددال  ورشدددة عمدددل بعندددوان منصدددة التعلددديم االلكتروندددي 

G-SUITE) EDUCATION. بمشاركة تدريسيين من األقسام العلمية في الكلية   ) 

 (  ومن دددا ان دددا تقددددم  دمدددة GOOGL CLASSROOMوت ددددف هدددمه الورشدددة الددد  التعدددرف علددد  مزايدددا  

 مجانية عل   الويب تتي  امكانية انشاء الم ام وتوزيع ا وتصنيف ا بطريقة الكترونية غير ورقية .

وتجدددر االشددارة الدد  ان المنصددة االلكترونيددة هددي نظددام تعليمددي يقددوم علدد  مبدددأ الددتعلم المدددمل وهددو مبدددأ 

إم يمكددن لألسددتام  يرتكددز علدد  الدددمل بددين الددتعلم فددي الصددف مدد  التدددريي والددتعلم عددن طريدد  األنترنددت  

والطالددددب مددددن اسددددت دامه لتسدددد يل عمليددددة التعلدددديم التددددي يقددددوم ب ددددا فددددي الصددددف بشددددكل أفاددددل   وملدددد  

(   أمكانيددددة فددددرض GOOGL CLASSROOMباسددددتعمال تقنيددددات التعلدددديم المتددددوفرة ويتددددي  برنددددامل   

التصدددحي   الواجبدددات علددد  الطدددالب ليقومدددوا بحلددده وإرسددداله الددد  اسدددتامهم بطريقدددة الكترونيدددة مددد  امكانيدددة

 المباشر. 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة تعليمية بعنوان الكتابة بالصوت باست دام  -7

 Googleتطبيقات 

أقدددام قسدددم التددداري  فدددي كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية بجامعدددة ديدددال    ورشدددة تعليميدددة عدددن تطبيقدددات 

 ت  الكتابدددة بالصدددوت باسدددت دام تطبيقدددامسدددتندات ورشدددة تطويريدددة إلدارة التعلددديم االلكتروندددي بعندددوان 

GoogL) . 

 وتادددمنت الورشدددة التدددي أدارهدددا المددددري المسددداعد حدددازم سدددلمان مجيدددد   كدددوري تددددريبي فدددي تطبيقدددات

Google  التعليميدددة  مشددديرا  إلددد  أن دددا مجموعدددة مدددن األدوات والحلدددول والبدددرامل التعاونيدددة والتشددداركية

والمميدددزات التدددي ت ددددم البيئدددة التعليميدددة  ف دددي متاحدددة  المقدمدددة مدددن شدددركة  وتنفدددرد بالعديدددد مدددن السدددمات

دددددا وسدددد لة االسدددددت دام  وتدددددعم اللغدددددة العربيددددة  وتدددددوفر التواصددددل السدددددحابي اآلمددددن بدددددين  للجميدددد  مجان 

المؤسسدددات التعليميدددة  ويدددوفر تطبيددد  مسدددتندات جوجدددل  دمدددة الكتابدددة بالصدددوت  وتحدددو   دمدددة الكتابدددة 

ا األوامدددر الصدددوتي ة حيددد  يقدددوم المسدددت دم بقدددراءة الدددن  بالصدددوت فدددي هدددما التطبيددد  مزايدددا كثيدددرة  من ددد

بدددا  لغدددة ي تارهدددا وتقدددوم مسدددتندات جوجدددل او حتددد  شدددرائ  جوجدددل بتحويدددل هدددما الصدددوت الددد  كلمدددات 

 .نصية قابلة للتعديل
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 الكترونيا الرابعة المرحلة طلبة تطبي  تواصل االنسانية للعلوم التربية كلية -8

كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية االسدددتام الددددكتور نصددديف جاسدددم  بإشدددراف مباشدددر مدددن قبدددل السددديد عميدددد

 الكترونيدددا الرابعدددة المرحلدددة طلبدددة تطبيددد  بمشددداهدةفدددي الكليدددة  محمدددد ال فددداجي   تواصدددل القسدددام العلميدددة

 بدددالتطبي  ال اصدددة العلميدددة لجندددة شدددت  اال تصاصدددات امدددام فدددي لمواادددي  دروي القددداء الطلبدددة  دددالل مدددن

  منصدددة واسدددت دام  Google class room برندددامل علددد و    فدددديويا  2020-2019 الدراسدددي للعدددام

Meet . 

 فددددي قددددرات م علدددد  تطبيددد  الطلبددددة والوقدددوف مشدددداهدة لغدددرض شددددكلت السددديد العميددددد أن لجدددان وأواددد 

 قددددرة مدددد  ومعرفدددة   اإللكترونيدددة المنصدددات بوسددداطة  المدددواد الدراسدددية كدددل ادددمن ا تصاصددده تددددريي

 . العراقية المداري في واإلعدادية المتوسطة المرحلة طلبة عل  المحاارات القاء عل  الطلبة

 الكثيدددر ولجدددأت   العدددرا  فدددي والجامعدددات المدددداري آالف إغدددال  إلددد  قدددد أدت  ان جائحدددة كوروندددا ويدددمكر

 المقدددررة الدراسدددية المنددداهل اسدددتمرار لادددرورة بعدددد   عدددن التعلددديم  يدددار إلددد  التعليميدددة المؤسسدددات مدددن

 .األزمة تفاقم عن تنتل دق تعليمية فجوة أ  وسد

 

 كليات عمداء للجنة رئيسا ديال  جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية عميد السيد -9

 العرا  في التربية

 جاسدددم نصددديف الددددكتور االسدددتام ديدددال  جامعدددة فدددي اإلنسدددانية للعلدددوم التربيدددة كليدددة عميدددد السددديد ا تيدددر

 توجيددده بعدددد ملددد  جددداء   العراقيدددة الجامعدددات فدددي يدددةالترب كليدددات عمدددداء للجندددة رئيسدددا   ال فددداجي محمدددد

 . بصالحيات ا العمداء لجان بإعادة والبح  العالي التعليم وزير معالي

 آيدددار  20 الموافددد  االربعددداء يدددوم فدددي األول اجتماع دددا العدددرا  فدددي التربيدددة كليدددات عمدددداء لجندددة وعقددددت

 الحاديددددة السدددداعة الدددد  جتمدددداعاال واسددددتمر  (  fcc  تطبيدددد  عبددددر مسدددداء التاسددددعة السدددداعة فددددي 2020

 تصددويت تددم إم   ونائبدده اللجنددة رئدديي ا تيددار من ددا محدداور عدددة االجتمدداع ندداقش وقددد   والنصددف عشددرة

 محمددددد جاسددددم نصدددديف الدددددكتور لألسددددتام  عاددددوا( 28   وعددددددهم باإلجمدددداع الحااددددرين اللجنددددة اعادددداء

 نائددددب لمنصددددب الدددددراجي شددددمها الدددددكتور لألسددددتام اياددددا باإلجمدددداع وصددددوتوا   اللجنددددة لرئاسددددة ال فدددداجي

 . الرئيي
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 السدديد شددكر االجتمدداع انت دداء وبعددد   المقددررات نظددام الغدداء كتدداب والسدديما الددوزارة كتددب اللجنددة وناقشددت

 الحثيثدددة ومتدددابعت م كليدددات م إدارة فدددي متميدددز ج دددد مدددن بدددملوه لمدددا العمدددداء السدددادة ونائبددده اللجندددة رئددديي

 . االلكتروني التعليم لمنصات

 

 كليتي اإلنسانية تتفقد استعدادات للعلوم التربية كلية عميد السيد برئاسة لجنة -10

 األولية الدراسات لطلبة اإللكترونية الصاد  لالمتحانات واإلمام األهلية اليرمو 

 الددددكتور االسدددتام اإلنسدددانية للعلدددوم التربيدددة كليدددة عميدددد السددديد برئاسدددة ديدددال  جامعدددة مدددن لجندددة وقفدددت

 الدددددكتور االسددددتام العلددددوم كليددددة عميددددد  السدددديدين مددددن كددددل عاددددويةو   ال فدددداجي محمددددد جاسددددم نصدددديف

 علددد    مصدددطف  هددداد  حسدددن الددددكتور المسددداعد االسدددتام الزراعدددة كليدددة وعميدددد   مبدددار  حسدددين تحسدددين

   وكليدددددة األمدددددام الصددددداد  لالمتحاندددددات ديدددددال  فدددددرع – األهليدددددة الجامعدددددة اليرمدددددو  كليدددددة اسدددددتعدادات

 وطبيعدددددة   اسدددددت دام ا وآليدددددة المسدددددت دمة اإللكترونيدددددة المنصدددددةو   والتكميليدددددة الن ائيدددددة اإللكترونيدددددة

 العمليدددددة سدددددالمة ياددددمن وبمدددددا انسددددديابيت ا واددددمان اإلجدددددراءات سدددددالمة ومددددد    االمتحانيدددددة األسددددئلة

 .  التعليمية

 بدددددأ قبدددل المددددمكورتين الكليتدددين لمجلددددي الن ائيدددة واإلستحاددددارات االسدددتعدادات الجامعيددددة اللجندددة تفقددددت

 المتفدددد  اإللكترونيددددة التعليميددددة المنصددددة اعتمدددداد علدددد  والتأكيددددد   كليددددات م فددددي ترونيددددةاإللك االمتحانددددات

 عدددن فادددال   اإللكترونيدددة االمتحاندددات إجدددراء متطلبدددات مدددن وغيرهدددا   االمتحدددان إجدددراء وطريقدددة   علي دددا

 يمتسددددل وآليددددة   األسددددئلة وطبيعدددة   االمتحانيددددة باللجددددان ال اصددددة اإلداريدددة واألوامددددر االمتحانيددددة الجدددداول

 . األسئلة
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السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يترأي اجتماعا إلكترونيا للجنة  -11

 الوزارية لتطوير وتحدي  المناهل الدراسية لعلوم اللغة العربية في الجامعات العراقية 

رأي السدددديد عميددددد كليددددة التربيددددة للعلددددوم اإلنسددددانية فددددي جامعددددة ديددددال  االسددددتام الدددددكتور نصدددديف جاسددددم 

 اللغدددة لعلدددوم الدراسدددية المنددداهل وتحددددي  لتطدددوير الوزاريدددة حمدددد ال فددداجي   اجتماعدددا إلكترونيدددا للجندددةم

(  3/3150 ت ب:    الددددرقم م  الددددوزار  األمددددر بموجددددب والمشددددكلة   العراقيددددة الجامعددددات فددددي العربيددددة

 .(   Free Conference Call    برنامل   وعل  م3/4/2019 في

 القااددددية العلمددددي والبحدددد  العددددالي التعلدددديم وزارة توجي ددددات ب صددددو  زمالددددال وجدددداء االجتمدددداع الت ددددام

 مسددددتو  لكددددل ( وحدددددة36   وبواقدددد  أدندددد    كحددددد وحدددددة (144 الدددد    الت ددددر  وحدددددات عدددددد بزيددددادة

 .دراسي 

تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنشر دراسة في الحجر الصحي  -12

 وسلبياته إيجابياته حظر التجوال( 

  دراسددة  دريسددية مددن كليددة التربيددة للعلددوم اإلنسددانية بجامعددة ديددال  المدددري سدد   سددالم علددينشددرت الت

 .في الحجر الصحي  حظر التجوال( سلبياته وايجابياته

بيندددت الدراسدددة أن الحجدددر الصدددحي هدددو اجدددراء ي اددد  االشددد ا  البقددداء فدددي المندددزل او فندددد  م صددد  

ن قددددرار تطبيدددد  الحجددددر الصددددحي  وعلدددد  او مستشددددف   وان وزاره الصددددحة هددددي الج ددددة المسددددؤولة عدددد

المدددواطنين االلتدددزام بقدددرار العدددزل واجدددراء الحجدددر الصدددحي فدددي ظدددل جائحددده كوروندددا جديدددد علددد  المجتمددد  

وأوادددحت ان مدددن ايجابيدددات الحجدددر الصدددحي الحفددداظ علددد  صدددحتنا ومنددد  انتشدددار فيدددروي  . العراقدددي

تي  والجددو اصددب  اكثددر نقدداوة كورونددا  وقادداء وقددت اطددول مدد  العائلددة  واسددتعداد نفسددي وبدددني ولوجسدد

وأكددددت الدراسدددة أن مدددن سدددلبيات الحجدددر الصدددحي  غلددد   .بسدددب قلدددة العجدددالت  وقلدددل مدددن نسدددبه الوفيدددات

المسدددداجد ودور العبددددادة ولدددده تددددأثير سددددلبي علدددد  نفسدددديه المسددددلمين والمصددددلين  وتوقددددف التقدددددم العلمددددي 

ري والجامعدددات  وقدددد اثدددر علددد  والثقدددافي واالقتصددداد  للعدددرا   وتعليددد  او غلددد  االمددداكن العامدددة المددددا

 .رز  السكان و اصه اصحاب الد ل اليومي المحدود
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 المناقشات اإللكترونية لرسائل الماجستير والدكتوراه

التربية للعلوم اإلنسانية تجر  سلسلة مناقشات الكترونية لرسائل الماجستير والدكتوراه في 

 ظل جائحة كورونا

 فدددي والددددكتوراه الماجسدددتير لرسدددائل الكترونيدددة مناقشدددات سلسدددلة سدددانيةاإلن للعلدددوم أجدددرت كليدددة التربيدددة

كورونددددا   وحسددددب توجي ددددات وزارة التعلدددديم العددددالي والبحدددد  العلمددددي   إم ناقشددددت رسددددالة  جائحددددة ظددددل

 ديدددال  محافظدددة فدددي الوجي يدددة ناحيدددة فدددي الزراعيدددة األرض اسدددتعماالت الماجسدددتير الموسدددومة بددد   تغيدددر

وأجددددرت مناقشددددة رسددددالة الماجسددددتير الموسددددومة بدددد       حسددددن عبدددداي يددددافأط الطالبددددة قدددددمت ا التددددي  (

 قددددمت ا   التدددي( ه ددد 656 – 132  العامدددة أحوال دددا فدددي دراسدددة العباسدددي العصدددر فدددي المالحيدددة الِحدددرف

 الحددددروب فددددي الكتابددددة اتجاهددددات  بدددد  الموسددددومة الماجسددددتير حمدددداد    ورسددددالة جاسددددم زينددددب الطالبددددة

 ب دددا تقددددمت التدددي   ( القددددي مملكدددة وسدددقوط الددددين صدددالح كتابددده فدددي بدددول لدددين سدددتانلي عندددد الصدددليبية

 الفلسددددفة تكييددددف الميكافيليددددة عددددواد   ورسددددالة الماجسددددتير الموسددددومة بدددد   األنددددا محمددددد اسددددماء الطالبددددة

 ب دددا تقددددم   التدددي(  البطاقدددات بيدددت دوبدددي مايكدددل وروايدددة 1984 اورويدددل جدددور  روايدددة فدددي السياسدددية

(  فاادددل حامدددد أدب فدددي الصدددحراء عدددالم  بددد  الموسدددومة الماجسدددتير ورسدددالة   حسدددين علدددي عدددامر الطالدددب

 . ابراهيم فاال غفران الطالبة قدمت ا   التي
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 إدامة وصيانة منشآت الكلية

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنفم حمالت واسعة لصيانة وإدامة منشآت الكلية في أثناء الحظر

التربية للعلوم االنسانية بجامعة ديال  االستام الدكتور نصيف جاسم محمد ال فاجي بأشراف السيد عميد كلية 

 . حملة واسعة للمحافظة وإدامة المناط  ال اراء في ا   نظمت المالكات الفنية والزراعية في الكلية

الحشائش وشار  في الحملة أعااء مجلي الكلية والموظفين المعنيين ب ما الشأن   وتامنت الحملة تشميب 

  . واألدغال وق  الثيل وسقي المزروعات وفت  السواقي ورف  الم لفات الزراعية وإظ ارها بمظ ر الئ 

وتجدر اإلشارة ال  أن الجملة ستستمر لعدة أيام لحين اكمال األعمال المطلوبة   م  التزام كامل بتعليمات 

ن اال تالط بين الموظفين   وقد استعملت اآلت  لية األزمة بشأن ارتداء الكمامات واالبتعاد قدر اإلمكان ع

 . الحديثة في الحملة لتقليل الوقت في انجاز األعمال كافة
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 إصدارات الكلية من كتب ومجالت

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية تصدر العديد من الكتب والمجالت

 ثالثدددة كتدددب  من دددا كوروندددا ةجائحددد ظدددل فدددي إصددددارات سلسدددلة أصددددرت كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية

 ثقافدددة بعندددوان   الزبيدددد  احمدددد هيدددثم الددددكتور االسدددتام والنفسدددية التربويدددة العلدددوم قسدددم مدددن للتدريسدددي

  وكتابددددا  دمشدددد  – سددددوريا والتوزيدددد  والنشددددر للطباعددددة تمددددوز دار عددددن العراقددددي المجتمدددد  فددددي العنددددف

 عددددن   عالجدددده وطرائدددد  ش يصددددهوت طبيعتدددده ( التوحددددد وآ ددددر بعنددددوان الجنددددائي    الددددنفي علددددم بعنددددوان

 مدددن الكترونيدددا الثددداني الجدددزء والثمدددانين الثالددد  العددددد أصددددرتو   ديدددال  جامعدددة فدددي المركزيدددة المطبعدددة

   وكتابددددا األول   والجددددزء الثدددداني الجددددزء والثمددددانين الرابدددد  االنسددددانية   والعدددددد للبحددددو  ديددددال  مجلددددة

   أحمدددد فاادددل سدددعيد الددددكتور المسددداعد للتدريسدددي األسدددتام الجغرافدددي اإلحصددداء فدددي محاادددرات بعندددوان

 العربيددددة اللغددددة قسددددم مددددن للتدريسددددي(  ونحويددددة لغويددددة دراسددددة قتددددادة قددددراءة  وأصدددددرت كتابددددا بعنددددوان 

 . األركي حميد رحمن عثمان الدكتور االستام
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 حمالت التعقيم والتعفير

 بالتعاون م  فر  الدفاع المدني  كليةال كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنفم حمالت تط ير منشآت

 نفدددمت كليدددة التربيدددة حمدددالت تط يدددر منشدددآت الكليدددة بالتعددداون مددد  فدددر  الددددفاع المددددني فدددي ومددد  فريددد 

الكليدددددة  منشدددددآت   إم تادددددمنت الحملدددددة تط يدددددر ديدددددال  محافظدددددة فدددددي(  CBRN    للحدددددواد  االسدددددتجابة

انتشددداره   مدددن وللحدددد كوروندددا فدددايروي مدددن للوقايدددة والم تبدددرات الدراسدددية والقاعدددات العلميدددة وأقسدددام ا

فدددي جامعدددة ديدددال     ( CBRN    للحدددواد  االسدددتجابة بأشدددراف الددددفاع المددددني فدددي كليتندددا وفريددد  فريددد 

 (.Virkon Sحي  ج زت الكلية الكمية الالزمة لتنفيم حملة التط ير بمادة  

 الحدددواد  لمعالجدددة حسددين علدددي حدددازم العميددد المددددني الددددفاع مدددير برئاسدددة فريقدددا أن إلدد  اإلشدددارة وتجدددر

 مدددن والحدددد الفدددايروي مدددن الوقايدددة علددد  العمدددل بشدددأن ديدددال  للتباحددد  جامعدددة زار قدددد البيئيدددة والكدددوار 

 .انتشاره
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 التعاون العلمي بين الكلية والجامعات العربية واألجنبية

  وجامعة بابيش تعاون دولي علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة ديال

 الرومانية

برعايدددة السددديد رئددديي جامعدددة ديدددال  االسدددتام الددددكتور عبدددد المدددنعم عبددداي كدددريم   وبإشدددراف السددديد عميدددد 

كليدددة التربيدددة للعلدددوم االنسدددانية االسدددتام الددددكتور نصددديف جاسدددم محمدددد ال فددداجي   وفدددي أطدددار التعددداون 

ة فددي ظددل جائحددة كوروندددا   أقددام قسددم اللغدددة العلمددي بددين الجامعددات العراقيدددة والجامعددات العربيددة واالجنبيددد

بوليددا  فددي رومانيددا  ندددوة بعنددوان   -االنكليزيددة فددي كليتنددا وبالتعدداون مدد  كليددة اآلداب فددي جامعددة بددابيش

 قراءات ا القية لروايات ايريي مردوخ (.

وتادددمنت النددددوة التدددي نددداقش محاورهدددا المددددري الددددكتور امجدددد لطيدددف جبدددار مدددن العدددرا    والددددكتورة 

 ستينا بوبيسكو من رومانيا   مناقشة للتحديات األ القية في تفسير روايات إيريي مردوخ. كر

سددددت الفلسددددفة األ القيددددة فددددي أكسددددفورد  وأواددددحت الدددددكتورة كرسددددتينا أن وسددددبب وظيفت ددددا كأكاديميددددة درك

ة وتدددم التعامدددل مددد  روايات دددا باسدددتمرار كوسدددائل لألفكدددار الفلسدددفية  علددد  الدددرغم مدددن تحدددميرات ا المسدددتمر

مدددن أن عمل دددا األدبدددي وفلسدددفت ا غيدددر متدددرابطتين   ووفقدددا  لمدددردوخ فدددإن أ   لددديط فلسدددفي فدددي روايات دددا 

هددو  لدديط عراددي بحددت وال ينبغددي أن يددول  أ  اهتمددام علدد  اإلطددال    ومدد  ملدد  لددم يتوقددف النقدداد عددن 

 النظر في روايات مردوخ لفلسفت ا.

مددددا يتعلدددد  بددددثال  روايددددات تددددم ا تيارهددددا سددددلطت الندددددوة فددددي فحواهددددا الاددددوء علدددد  حدددددود التفسددددير في 

 إليريي مردوخ.
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 تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم االنسانية وجامعة القااي عياض المغربية

برعايدددة السددديد رئددديي جامعدددة ديدددال  االسدددتام الددددكتور عبدددد المدددنعم عبددداي كدددريم   وبإشدددراف السددديد عميدددد 

ور نصددديف جاسدددم محمدددد ال فددداجي   وفدددي أطدددار التعددداون كليدددة التربيدددة للعلدددوم االنسدددانية االسدددتام الددددكت

العلمددي بددين الجامعددات العراقيدددة والجامعددات العربيددة واالجنبيدددة فددي ظددل جائحددة كوروندددا   أقددام قسددم اللغدددة 

 العربية وبالتعاون م  كلية اللغة العربية في جامعة القااي عياض بالمملكة المغربية   ندوة في 

 .  التأليف البالغي المشتر  ( 

وتادددمنت النددددوة التدددي نددداقش محاورهدددا االسدددتام الددددكتور فاادددل عبدددود التميمدددي مدددن العدددرا    واالسدددتام 

الدددكتورة بشددر  عبددد المجيددد تاكفراسددت مددن المغددرب   قددراءة فددي كتدداب البالغددة العربيددة مددن الت يددل الدد  

 يدددددل   القدددددراءة والتلقدددددي   قدددددراءة للمنجدددددز البالغدددددي القدددددديم بوسددددداطة مصدددددطلحات   األسدددددلوب   والت

والقدددراءة والتلقدددي (   فادددال عدددن جماليدددات اللغدددة النقديدددة   والمرجعيدددات الفلسدددفية التدددي أسددد مت فدددي نمدددو 

ظددداهرة المثاقفددددة فددددي البالغددددة العربيددددة قبددددل أن يتحدددد  عن ددددا المعاصددددرون   أن قددددراءة التددددرا  البالغددددي 

ن نقددددد تبدددددأ مددددن لحظددددة الكشددددف عددددن ماددددمونه المعاصددددر   وشددددكله   ومددددا يثيددددران مددددن سددددؤالت تتاددددم

الماادددي   وكسدددر أفددد  التقليدددد   وقطددد  سلسدددلة التبعيدددة المقيتدددة   وفدددت  نافدددمة الحدددوار مددد  الحاادددر دون 

انب ددددار   أو تسددددفيه ل طدددداب   اآل ددددر ( الددددم  ي مددددين بمركزياتدددده الثقافيددددة علدددد  قسددددم كبيددددر مددددن وعينددددا 

 الحدي  .

كليددددة اللغددددة العربيددددة وكشددددفت الدددددكتورة بشددددر  عبددددد المجيددددد عددددن مقددددررات البالغددددة والنقددددد القددددديم فددددي 

بجامعدددة القاادددي عيددداض   التدددي امتدددازت بغناهدددا الفكدددر  والنظدددر  والعملدددي لمنددداهل البالغدددة والنقدددد   

 بوساطة تدريي القديم والحدي  في مادتي البالغة والنقد .
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 ةتعاون علمي دولي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة ديال  وجامعة كارابو  التركي
 

برعاية السيد رئيي جامعة ديال  االستام الدكتور عبد المنعم عباي كريم   وبإشراف السيد عميد كلية التربية 
للعلوم االنسانية االستام الدكتور نصيف جاسم محمد ال فاجي   وفي أطار التعاون العلمي بين الجامعات 

أقام قسم اللغة االنكليزية في كليتنا وبالتعاون  العراقية والجامعات العربية واالجنبية في ظل جائحة كورونا  
م  قسم اللغات واآلداب الغربية في جامعة كارابو  في تركيا  ندوة بعنوان   اتجاهات في مسرح ما بعد 

 الحداثة(.
 

وتامنت الندوة التي ناقش محاورها المدري الدكتور امجد لطيف جبار من العرا    واالستام المشار  
اسماعيل تركي من تركيا  قراءة في أهم وأش ر المداري واالتجاهات التي نشطت في مسرح الدكتور حار  

ما بعد الحداثة  كما وسلطت الندوة الاوء عل  استكشاف االتجاهات والتقنيات المسرحية التي ظ رت بعد 

  .الحرب العالمية الثانية
ب العالمية الثانية والمداري بعد الحرب وركزت الندوة الدولية عل  إجراء مقارنة بين المداري قبل الحر

 . العلمية الثانية

 
 

تعاون علمي مشتر  بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة ديال  وجم ورية مصر 

 العربية

برعاية السيد رئيي جامعة ديال  األستام الدكتور عبد المنعم عباي كريم  وبإشراف السيد عميد كلية التربية 

نسانية األستام الدكتور نصيف جاسم محمد ال فاجي  وتفعيال لمد جسور التعاون العلمي المشتر  للعلوم اإل

بين األكاديميين العرب عبر منصات التعليم اإللكتروني وفي إطار التفاعل والتعاون المشتر  بين كلية التربية 

كليتنا ورشة علمية في   البحر للعلوم اإلنسانية وجم ورية مصر العربية الشقيقة  أقام قسم التاري  في 

 .(األحمر وأهميته عبر التاري 

وتامنت الورشة التي أدارها السيد معاون عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية لشؤون الطلبة االستام المساعد 

الدكتور ماهر مبدر عبد الكريم العباسي   حاار في ا األستام الدكتور إسماعيل حامد إسماعيل علي من 

ورية مصر العربية  تسليط الاوء عل  أهمية البحر االحمر جغرافيا وتاري يا وجيوسياسيا ودينيا جم 

  .وعقائديا واقتصاديا
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وأواحت الورشة ان البحر األحمر يعد من أول المسطحات المائية الكبيرة التي مكرت في التاري   واعتبر مو 

الميالد  كما وكان يست دم كطري  إل  ال ند بحلول قبل  2000أهمية كبيرة للتجارة المصرية البحرية سنة 

قبل الميالد  بحي  تم حفر القنوات الاحلة بين النيل والبحر األحمر قبل القرن األول الميالد    1000عام 

كما تعرض ألبحا  علمية كبيرة في القرن العشرين و اصة  بعد الحرب العالمية الثانية تزامنا  من استكشاف 

همه الرحالت السفن البحثية السويدية واألمريكية من أجل دراسة ال صائ  البيولوجية  النفط  وشملت

 . والكيميائية للبحار

وبينت الورشة ان البحر األحمر من البحار الغنية بالعديد من الموارد الطبيعية  حي  يتم تنفيم العديد من 

يوجد فيه  مسة أنواع رئيسية من الموارد المساعي التجارية للدول من  الل التنقيب عن النفط فيه  كما 

المعدنية أهم ا الرواسب المتب رة  كالجبي  وال اليت  والدولوميت  والفوسفات  والكبريت(   فاال عن 

رواسب المعادن الثقيلة  مما يجعل الدول الواقعة عل  طوله تستغل تل  الموارد ورواسب النفط والغاز 

وة عل  مل  يعد البحر األحمر مصدر جمب سياحي م م  حي  يشت ر الطبيعي في تطوير اقتصادها  وعال

بالعديد من األنشطة الترفي ية  كالغطي الم  يكون في مواق  رأي محمد  وجزيرة روكي المصرية وغيرها  

 .كما يام العديد من المنتجعات السياحية الش يرة؛ كالغردقة  وسفاجا  وطابا وغيرها الكثير
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كلية التربية للعلوم اإلنسانية تعقد ندوة في نظرية  م  جمعية اللسانيين العراقيين بالتعاون
 بعض األسي والمرتكزات -الحجا  اللغو  الموس  

 
برعاية السيد رئيي جامعة ديال  األستام الدكتور عبد المنعم عباي كريم   وبأشراف السيد عميد كلية التربية 

ر نصيف جاسم محمد ال فاجي   عقدت كلية التربية للعلوم اإلنسانية وبالتعاون للعلوم اإلنسانية األستام الدكتو
بعض األسي  -م  جمعية اللسانيين العراقيين ندوة علمية بعنوان   نظرية الحجا  اللغو  الموس  

  .  (والمرتكزات
جي   وناقش وتامنت الندوة التي أدارها السيد عميد الكلية االستام الدكتور نصيف جاسم محمد ال فا

محاورها رائد الحجا  اللغو  في الوطن العربي العالمة األستام الدكتور ابو بكر العزاو   أستام اللسانيات 
والحجا  والمنط  في كلية اآلداب والعلوم في جامعة السلطان سليمان في بني مالل بالمغرب   مقدمة عن 

  الحجا  اللغو    الحجا  المنطقي   الحجا  الحجا   وأبرز انواعه   أو نظرياته   الحجا  البالغي 
التداولي الجدلي (   القسم االول  وهو  ا  بالتعريف بنظرية الحجا  في اللغة   أو الحجا  اللغو    وهو 

  أ  في كتاب  1973النموم  األصلي   النموم  المعيار   الم  واعه اللساني الفرنسي ازفالد ديكرو منم 

  . و طوره بعد مل  بمعية تلميمه وزميله جان كلود انسكومبر :السلميات الحجاجية  
و وأواحت الندوة الظروف التي ظ رت في ا نظرية الحجا  اللغو   والمفاهيم والمصطلحات األساسية التي 
تقوم علي ا النظرية مثل الحجة والسلم والرابط والعامل والموا  وغيرها   مشيرة إل  السمات العامة ل ما 

  . النموم 
وقدمت الندوة تعريفا بنظرية الحجا  اللغو  الموس    ويتمثل هما النموم    في الج ود التي بملت منم ما 

سنة   في تطوير النموم  المعيار  وتوسي  مجال تطبيقه   فاال عن تقديم ا أبرز سمات  40يقرب من 
ل  ال طابات والنصو   بم تلف و صائ  النموم  الجديد  أ  الحجا  اللغو  الموس    ومن ا اشتغاله ع

أنماط ا   بدل االكتفاء بدراسة األقوال والجمل  تقديم تعريف جديد وموس  لمف ومي الحجة والنتيجة   
والجم  بين ما هو لغو   وما هو ايقوني   بفال ما أنجز في نظرية الداللة التصورية   والداللة المعرفية   

عديدة  مما أد  إل  توسي  مجال الحجا  اللغو    بعد أن كان  ودراسة ظواهر لغوية وبالغية و طابية
مقصورا عل  بعض الروابط واالدوات   وغير مل    وحددت الندوة كيفية االنتقال من الحجا  اللغو  إل  

 . الحجا  اللغو  الموس 
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 المؤتمرات والندوات العلمية اإللكترونية الدولية

 

 االنسانية للعلوم التربية كلية الكلية عميد السيد وإشراف ديال  جامعة رئيي السيد برعاية

 للمياه العالمي اليوم الثانية عشر بمناسبة الدولية السنوية العلمية ندوت ا تعقد

 عميدددد السددديد وأشدددراف عبدددد المدددنعم عبددداي كدددريم   الددددكتور االسدددتام ديدددال  جامعدددة رئددديي السددديد برعايدددة

 الجغرافيدددة قسدددم عقدددد   ال فددداجي محمدددد جاسدددم نصددديف الددددكتور االسدددتام االنسدددانية للعلدددوم التربيدددة كليدددة

 المكانيددة األبحددا  مدد  وحدددة بالتعدداون للميدداه العددالمي اليددوم الدوليددة الثانيددة عشددر بمناسددبة العلميددة ندوتدده

 (. المياه وتغير المناخ   شعار وتحت في الكلية 

 لحيدداة الميدداه أهميددة علدد  في ددا أكددد كلمددة العميددد السدديد القدد  ثددم الددوطني   النشدديد بعددزف الندددوة واسددت لت

مشددديرا الددد  ان األمدددم المتحددددة قدددد اعتدددادت علددد  واددد  شدددعار لكدددل  علي دددا المحافظدددة وادددرورة   النددداي

عدددام وموادددوعه ل دددما العدددام   الميددداه وتغيدددر المنددداخ ( للتوعيدددة بتدددرابط المسدددألتين ارتباطدددا وثيقدددا فالمنددداخ 

  والغايدددة مدددن ملددد  هدددو إبدددراز أن اسدددت دام الميددداه يسددداعد فدددي  يدددرتبط ارتباطدددا وثيقدددا وواادددحا بالميددداه

   فدددض الفيادددانات والجفددداف والنددددرة والتلدددو    فادددال عدددن أنددده يسددداعد فدددي مسدددائل تغيدددر المنددداخ مات دددا 

 عصدددب الميددداه ان في دددا قدددال كلمدددة وسدددام متعدددب محمدددد الددددكتور االسدددتام الجغرافيدددة قسدددم رئددديي القددد  ثدددم

وكلمدددة مددددير وحددددة األبحدددا  المكانيدددة    العظيمدددة الثدددروة هدددمه لددد ع المحافظدددة الادددرور  ومدددن الحيددداة

االسددددتام الدددددكتور محمددددد يوسددددف حدددداجم   وكلمددددة لددددرئيي اللجنددددة العلميددددة االسددددتام الدددددكتور عبددددد األميددددر 

 . الحيالي 

النوعيدددددة والكميدددددة (     محددددداور عددددددة من دددددا الميددددداه الالزمدددددة الحتياجدددددات البشدددددرية  النددددددوة وتادددددمنت

ان فدددي أثدددر العلدددوم فدددي ف دددم تغيدددرات المنددداخ والتصدددد  ل دددا   والمحدددور اآل دددر فدددي والمحددداور الثددداني كددد

االحتبدددداي الحددددرار  وأثددددره علدددد  دورة المدددداء فددددي الطبيعددددة    وكددددان المحددددور الرابدددد  فددددي أثددددر اإلدارة 

 السليمة في الحد من الجفاف   والمحور األ ير كان في االستثمار في المياه .

   وكاندددت الورقدددة الميددداه مجدددال فدددي م تصدددون القاهدددا علميدددةمددددا الت و أورا وت للدددت النددددوة طدددرح عددددة 

االسدددتام الليبيدددة  األولدددي للسددديد عميدددد كليدددة المدددوارد الطبيعيدددة وعلدددوم البيئدددة فدددي جامعدددة عمدددر الم تدددار

  والورقددددة الثانيددددة كانددددت لألمددددين العددددام لمنظمددددة األورو الدددددكتور عبددددد الحفدددديظ عبددددد الددددرحمن الحاسددددي 

الميدددداه والصددددحراء مانشسددددتر بريطانيددددا الدددددكتور لطفددددي المددددؤمني   والمدا لددددة عربيددددة ألبحددددا  البيئددددة و

الثالثدددة كاندددت للتدريسدددي مدددن جامعدددة الملددد  فيصدددل فدددي تشددداد الددددكتور أمدددين إسدددماعيل بركدددة   فادددال عدددن 

اورا  ومددددددا الت لتدريسددددديين مدددددن كليدددددة التربيدددددة للعلدددددوم اإلنسدددددانية والجامعدددددة المستنصدددددرية وجامعدددددة 

 ديال  والديوانية .واسط ومديرية تربية 

 واإلدارة بالمروندددة تتميدددز مناسدددبة مائيدددة سياسدددات تبندددي ادددرورةو رجدددت النددددوة بتوصددديات عددددة من دددا 

 بيانددددات قاعدددددة وبندددداء شددددامل نظدددام وتطددددوير األمددددد  طويلددددة و طدددط المائيددددة للمددددوارد والكفددددؤة المتكاملدددة

 المائيددددة  المددددوارد مشددددكلة حددددل فددددي المائيددددة الحوكمددددة وتوظيددددف واسددددتدامت ا  المائيددددة المددددوارد إلدارة

 البحثيددددة  والمراكددددز الجامعددددات فددددي المائيددددة المددددوارد مجددددال فددددي العلمددددي للبحدددد  موازنددددة وت صددددي 

 بالتشدددددريعات المتعلقدددددة القدددددوانين تطبيدددد  عدددددن المسدددددؤولة وال يئددددات المؤسسدددددات دور تفعيدددددل واددددرورة

 علددد  الحصدددول علددد  عدتسدددا التدددي الميددداه شدددبكة فدددي اآللدددي والدددتحكم المراقبدددة أنظمدددة واسدددت دام المائيدددة 

 .المائية المعلومات
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 المتحدددة األمددم مددؤتمر فددي قدددمت توصددية هددو بالميدداه لالحتفددال دولددي يددوم تعيددين ان الدد  اإلشددارة وتجدددر

 اسددددتجابت وقددددد   مدددداري22 عددددام فددددي(  جددددانيرو د  ريددددو   فددددي عقددددد الددددم  والتنميددددة بالبيئددددة المعندددد 

   للميددددداه األول العدددددالمي اليدددددوم بوصدددددفه 1993 مددددداري 22 بتعيدددددين المتحددددددة لألمدددددم العامدددددة الجمعيدددددة

 أو العطدددش لدددإلرواء ادددرورة مجدددرد مدددن أكثدددر وهدددي للحيددداة أساسدددية لبندددة هدددي الميددداه ان الددد  مشددديرة

   االقتصددددادية التنميددددة وتدددددعم عمددددل فددددر  ت لدددد  ف ددددي   حيددددو  أمددددر الميدددداه ولكددددن الصددددحة حمايددددة

 وسدددديلة بوصددددف ا مدددداري 22 فددددي للميدددداه يالعددددالم اليددددوم احتفددددال يقددددام لددددما   واالنسددددانية   واالجتماعيددددة

 . العمبة المياه لموارد المستدامة االدارة إل  والدعوة   العمبة المياه أهمية ال  االنتباه لجمب

 

 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة الكترونية في إدارة استالم بحو  الت ر  للتدريسيين 

 باست دام برنامل كالي روم

رئددديي جامعدددة ديدددال  االسدددتام الددددكتور عبدددد المدددنعم عبددداي كدددريم   واشدددراف السددديد عميدددد رعايدددة السددديد ب

 العربيدددة اللغدددة كليددة التربيدددة للعلددوم اإلنسدددانية االسدددتام الدددكتور نصددديف جاسدددم محمددد ال فددداجي   أقدددام قسددم

 . روم كالي برنامل باست دام للتدريسيين الت ر  بحو  استالم إدارة في الكترونية ورشة

رشدددة التدددي أدارهدددا رئددديي قسدددم اللغدددة العربيدددة االسدددتام المسددداعد الددددكتور لدددؤ  صدددي ود فدددواز   سدددعت الو

 اسدددتالم وطريقدددة عمدددل ونددداقش محاورهدددا االسدددتام المسددداعد الددددكتور عدددالء حسدددين البددددراني الددد  تنظددديم

 بدددلق الطالدددب ب دددا يقدددوم التدددي الم دددام ادددمن الكترونيدددا   واسدددتالم التقدددارير االوليدددة المرحلدددة لطلبدددة البحدددو 

 وارسددددله التقريددددر كتابددددة طريقددددة علدددد  الطلبددددة بتعلدددديم التدريسددددي وتمكددددين  الن ددددائي االمتحددددان اجددددراء

 .الكترونيا  
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 الدددددليل مددددن فددددادةإلوا   الطالددددب مددددن القريددددر اسددددتالم عمليددددة وقدددددمت الورشددددة تدددددريبا عمليددددا لتسدددد يل

عددددن تحديدددددها    فاددددال  روم كددددالي ليددددةآ وفدددد  تطبيقدددده وطريقددددة بددددالتقرير ال ددددا  الددددوزار  رشدددداد إلا

 الممكور . البرنامل امن ومناقشت ا   الطلبة من البحو  ستالما ل طوات

 

 

صي كلية التربية للعلوم اإلنسانية تت يأ إلقامة المؤتمر الدولي ل الت صك  اللَغةِ  في رقَمَنة   األوك

ةِ   ورهانات المستقبل العربيك

عم عبددداي كدددريم   ورئاسدددة السددديد عميدددد برعايدددة السددديد رئددديي جامعدددة ديدددال  االسدددتام الددددكتور عبدددد المدددن

كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية االسدددتام الددددكتور نصددديف جاسدددم محمدددد ال فددداجي   وإشدددراف رئددديي قسدددم 

ددددأ كليددددة التربيددددة للعلددددوم  اللغددددة العربيددددة األسددددتام المسدددداعد الدددددكتور لددددؤ  صددددي ود فددددواز التميمددددي   تت يك

صددددديالت  االفتراادددددي الددددددولي المدددددؤتمر اإلنسدددددانية إلقامدددددة ة  اللسدددددانيكات علدددددوم فدددددي األول صك  الحاسدددددوبيك

دددل مدددن الدددم   ( المسدددتقَبل وِرهاندددات العربيدددة   اللغدددة رقَمَندددة   بددد  والموسدددوم ددده   المؤمك  الثالثددداء  يدددومي إقاَمت 

 بتوقيددددت مسدددداء   التاسددددعة السدددداعة عنددددد تبتددددد  جلسددددتين بواقدددد  الجددددار  تمددددوز 15 – 14  واألربعدددداء

ومدددددن    ghkh20117: بمفتددددداح  Free Conference Call برندددددامل المدددددؤتمر سيسدددددتعمل بغدددددداد 

الثانيددددة  الجلسددددة   ويددددرأي التميمددددي عبددددود فااددددل الدددددكتور األسددددتام األولدددد  الجلسددددة المقددددرر أن يددددرأي

 . محمد ال فاجي  جاسم نصيف الدكتور السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية األستام

ة اللجندددة رئددديي وأواددد   التفاعدددل أن الحمدددداني الدددودود عبدددد إيددداد الددددكتور اماألسدددت للمدددؤتمر التحاددديريك

ددة اللجنددة مدد  القددائم دد ا التددي للمددؤتمر العلميك ددا حقكَقددت قددد سددالم يددوني نوافددل الدددكتورة األسددتامة ترأس   نجاح 

ا صدددددين مددددد  بالتواصدددددل مب دددددر  ة واللسدددددانيكات الصدددددناعي الدددددمكاء مجدددددال فدددددي العدددددرب المت صك  الحاسدددددوبيك

دددة المملكدددة مدددن م دددديو  عمدددر الددددكتور المشدددار  األسدددتام مدددن م اللغدددة وعلدددوم اللغويدددة وال ندسدددة    المغربيك
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 مددددن زروقددددي طدددده والدددددكتور   األردنيددددة المملكددددة مددددن شددددقير أبددددو محمددددد الدددددكتور المشددددار  واألسددددتام

دددة الجم وريدددة دددة المملكدددة مدددن داوود بدددالل والددددكتور   الجزائريك  البددداحثين مدددن  ن دددب عدددن فادددال   المغربيك

ةالعراقيدددة    تجامعددداال مدددن العدددراقيين دددة المستنصدددريك دددة وسدددامراء والبصدددرة وبغدددداد والعراقيك   فدددي والحمدانيك

 .(  الموصل

ل هدددو الددددولي الن بدددو  المدددؤتمر هدددما أن الددد  اإلشدددارة وتجددددر ددد  مجدددال فدددي نوعددده مدددن األوك  الدددم  الت صك

   والحاسدددوبية اللغويدددة ال ندسدددة مجدددال فدددي الحاصدددل التطدددور متطلبدددات مواكبدددة الددد  وي ددددف فيددده  يبحددد 

 بددددالمنجز العلميددددة الكددددوادر وتعريددددف   كورونددددا جائحددددة بسددددبب الصددددحي الحجددددر ظددددروف مدددد  انسددددجاما

 . الشأن هما في الحدي  إليه توصل وما(  الحاسوبية اللسانيات   ت ص  في األكاديمي
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 نشاطات كلية التربية للعلوم اإلنسانية في ظل جائحة كورونا 

 ت
 

 التاري  النشر النشاط

1 

 

رسدددالة ماجسدددتير فدددي كليدددة التربيدددة للعلدددوم اإلنسدددانية 

تندددداقش الحيدددداة االجتماعيددددة فددددي عصددددر النبددددوة فددددي 

 ه  (230كتاب الطبقات الكبر  البن سعد  

 

17/3/2020 

تباشددددددر بتوزيدددددد   اإلنسددددددانيةكليددددددة التربيددددددة للعلددددددوم  2

 اليومية واألجوررواتب موظفي العقود المسائية 

 

29/3/2020 

تشدددار   اإلنسدددانيةكليدددة التربيدددة للعلدددوم  تدريسدددية مدددن 3

 في حلقة نقاشية في أبو ظبي

29/3/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تتبرع لدعم ج ود دائرة  4
(صحة ديال  لمواج ة تفشي وباء   كورونا  

 

29/3/2020 

 اإلنسددددددانيةالتدريسددددددي مددددددن كليددددددة التربيددددددة للعلددددددوم  5

الدددددولي  ييشددددار  بالورشددددة والمددددؤتمر العلمددددي الطبدددد

 للتعامل َم  فيروي كورونا

 

30/3/2020 

ينشر دراسة  اإلنسانيةتدريسي من كلية التربية للعلوم  6

 في مجلة صينية امن مستوعبات سكوباي

30/3/2020 

 أعل تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية تسجل  7

 قراءات للبحو  عل  موق  الريسير  كيت

 

2/4/2020 

تشاركان  اإلنسانيةمن كلية التربية للعلوم تدريسيتان  8

لتنمية  49بعاوية اللجنة التحايرية للمؤتمر العلمي 

 العمل التطوعي في العرا 

 

2/4/2020 

مجلي كلية التربية للعلوم اإلنسانية يعقد اجتماعا  9

 نوعيا عبر تصديقات منصة التعليم اإللكتروني

Google meet 

 

2/4/2020 

ة التربية للعلوم االنسانية يسجل اعل  تدريسي من كلي 10

قراءات لبح  يتناول تراكيب الجمل االنكليزية 

المست دمة في كتابة الوصفات الطبية لالدوية عل  

 موق  الريسير  كيت

 

 

3/4/2020 

تدريسيتان من كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنشران  11

 دراسة عن فيروي كورونا المستجد

4/4/2020 

 

 4/4/2020يسيان من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يشاركان تدر 12
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  بمؤتمر بابير بورقة بحثية مشتركة

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة  13

بعنوان مسرح طرد االرواح الشريرة  التعويمة(: 

 استحاار المااي للسيطرة عل  الحاار

 

5/4/2020 

علوم اإلنسانية يعقد اجتماعا عبر مجلي كلية التربية لل 14

 منصات التواصل   تطبي  زوم(

5/4/2020 

ا تيار تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية  15

 كمناقش دولي  ارجي الطروحتي دكتوراه في ماليزيا

6/4/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يشار  بدورة  16

 في اإلمارات إلكترونيا

7/4/2020 

إ تيار تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية  17

عاوا في اللجنة التحايرية الدولية لمؤتمر جامعة 

 روي في بلغاريا

8/4/2020 

تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنشر دراسة  18

 في الحجر الصحي  حظر التجوال(

10/4/2020 

تصدر العدد الثال   اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  19

والثمانين الجزء األول من مجلة ديال  للبحو  

 2020لسنة  اإلنسانية

12/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم الورشة التطويرية  20

 األول  إلدارة التعليم اإللكتروني

12/4/2020 

 اإلنسانيةاجتماع طار  لمجلي كلية التربية للعلوم  21

لوزارة والعمل به فيما ي   معالجة لقراءة قرار ا

الحاالت الحرجة لطلبة الدراسات العليا للفصل الدراسي 

 2020-2019األول 

12/4/2020 

 اإلنسانيةبأشراف السيد عميد كلية التربية للعلوم  22

الدكتور نصيف جاسم محمد  األستامبجامعة ديال  

 ال فاجي   نظمت المالكات الفنية والزراعية في الكلية

 حملة واسعة للمحافظة وإدامة المناط  ال اراء في ا

. 

12/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم الورشة التطويرية  23

 الثانية إلدارة التعليم اإللكتروني

13/4/2020 

 

 16/4/2020كلية التربية للعلوم اإلنسانية تعقد ورشة عمل بعنوان  24
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 طر  إعداد المحاارات الفديوية

وبالتعاون م  تجم   اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  25

الن ب الثقافي توزع السالت الغمائية عل  المتعففين 

 الد ل المحدود في ناحية بني سعد وقراها وأصحاب

17/4/2020 

معاون عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية رئيسا  26

 للمؤتمر العلمي األول لألكاديمية األمريكية للتعليم

 العالي

17/4/2020 

استكمال اإلجراءات اإلدارية والمالية لتحويل اإلجور  27

والعقود اليوميه في كلية التربية للعلوم اإلنسانية إل  

 عقود وزارية

17/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة عمل في  28

في االجتماعات السحابية  ZOOMاست دام برنامل 

لمحاارات الفديوية بالتعليم في عمل وتسجيل ا

 .اإللكتروني

19/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في بناء  29

وطنية إلدارة أزمة األوبئة والكوار  هإستراتيجي  

19/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة علمية في  30

ن التفكير األجناسي في كتاب البرهان في وجوه البيا

 ألبن وهب الكاتب

20/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم دورات كفاءة  31

 الحاسوب واللغة اإلنكليزية الكترونيا  

20/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة علمية في  32

 أآلليات التطبيقية إلدارة اال تبارات اإللكترونية في

Google Classroom 

20/4/2020 

السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يلتقي بطلبة  33

 قسم العلوم التربوية والنفسية إلكترونيا

20/4/2020 

مجلي كلية التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة ديال  يعقد  34

 اجتماعا طارئا

20/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تجر  المناقشة  35

لماجستير الموسومة الحرف اإللكترونية لرسالة ا

 المالحية في العصر العباسي

20/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة تعليمية  36

  Googleبعنوان الكتابة بالصوت باست دام تطبيقات

20/4/2020 



 حة كورونائالمساهمات النوعية لكلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ديالى خالل جا

33 
 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في اآلثار  37

رونا ما بعد السلبية لألش ا  المصابين بفيروي كو

 الشفاء

21/4/2020 

مجلي قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية  38

 يعقد اجتماعا إلكترونيا ل يئة التدريي

21/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في إيجابيات  39

وسلبيات الحجر الصحي من فيروي كورونا من 

 الناحية الصحية والنفسية

22/4/2020 

سجلت السب  في جامعة ديال  بعد أن أجرت ثال   40

 مناقشات إلكترونية

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تجر  المناقشة 

اإللكترونية لرسالة الماجستير الموسومة ما بعد التنبؤ 

 في الرواية االمريكية الحديثة

 

22/4/2020 

تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية  41

 الجامعة األمريكية في السليمانيةو

22/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة علمية  42

اإللكترونية في دور الجغرافي في مواج ة كورونا 

 19كوفيد 

23/4/2020 

رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم اإلنسانية  43

 دراسة نسوية بيئية –تناقش المش د الطبيعي والماكرة 

 في شعر جو  هارجو

23/4/2020 

معاون عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يشار   44

 بالمؤتمر العلمي الدولي الراب  للعلوم اإلنسانية بتركيا

24/4/2020 

 

45 

 ش دت حاورا  عالميا كبيرا

كلية التربية للعلوم االنسانية وبالتعاون م  األكاديمية 

دريب تقيم ورشة في األمريكية للتعليم العالي والت

 م ارات التنمية اإلدارية الحديثة

24/4/2020 

ة تقيم ورشة عمل في  46 كلية التربية للعلوم اإلنسانيك

 األلفاظ المستعملة في مقام الحدي  عن فيروي

Covid 19 تأمالت في المعن  والداللة 

24/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في تأثير  47

 ر عل  العملية التعليميةالحظ

24/4/2020 

 24/4/2020كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في إعداد  48



 حة كورونائالمساهمات النوعية لكلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ديالى خالل جا

34 
 

  Microsoftالمحاارات الصوتية باست دام برنامل

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في األوبئة  49

واألمراض في صدر اإلسالم وأثرها عل  الحياة 

 االجتماعية

25/4/2020 

كلية التربية للعلوم االنسانية تقيم ورشة في دور  50

 المكتبات اإللكترونية في كتابة بح  الت ر 

26/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة بعنوان من  51

عام عل  الفيروي األكثر  100ماكرة التاري  مرور 

 فتكا بالبشرية

26/4/2020 

رابعة في سلسلة المناقشات المناقشة اإللكترونية ال 52

 اإللكترونية التي تجري ا الكلية حسب توجي ات الوزارة

26/4/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يصدر كتابا  53

 بعنوان التوحد طبيعته وتش يصه وطرائ  عالجه

27/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في اإلدارة  54

  Googleللمحاارات اإللكترونية فيالعملية 

Classroom 

27/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تستكمل مفردات موسم ا  55

 الثقافي إلكترونيا

28/4/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يصدر كتابا  56

 جديدا بعنوان قراءات في الخطاب النقدي عند العرب

29/4/2020 

ية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ترصد السرد تدريس 57

 الف م وإشكاليةاالفترااي 

30/4/2020 

تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية وكلية  58

 اللغة العربية في جامعة القااي عياض بالمغرب

30/4/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في مراكز  59

عياإلرشاد الجام   

30/4/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية عاوا في  60

 فري  وزار 

1/5/2020 

تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية وجامعة  61

 تركية

2/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ندوة علمية افترااية  62

 بالتعاون م  جامعة رومانية

2/5/2020 
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لسيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يعقد اجتماعا ا 63

افتراايا م  رئيي وأعااء هيئة التدريي في قسم 

 اللغة العربية

 

2/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في األدب  64

 العربي القديم ومشكالته في التعليم اإللكتروني الجديد

 

2/5/2020 

تجر  المناقشة  اإلنسانيةلوم كلية التربية للع 65

اإللكترونية لرسالة الماجستير الموسومة األنا 

الميكافيلية تكييف الفلسفة السياسية في رواية اورويل 

 ورواية دوبي

 

3/5/2020 

 

تصدر العدد الثال   اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  66

والثمانين الجزء الثاني الكترونيا من مجلة ديال  

 سانيةاإلنللبحو  

 

5/5/2020 

وجامعة  اإلنسانيةتعاون علمي بين كلية التربية للعلوم  67

 القااي عياض المغربية

 

5/5/2020 

 

68 

السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يعقد اجتماعا 

افتراايا م  رئيي وأعااء هيئة التدريي في قسم 

 الجغرافية

 

7/5/2020 

نية تقيم ورشة علمية كلية التربية للعلوم اإلنسا 69

الكترونية في االستثمار السمكي في مشاري  االستزراع 

 السمكي

 

7/5/2020 

 

70 

تقيم ورشة في الرهاب  اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 

 االجتماعي في زمن الكورونا

 

8/5/2020 

 

71 

 

تقيم ورشة في ظاهرة  اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 

 –في ظل جائحة كورونا التسول في مدينة بعقوبة 

 دراسة في الجغرافية االجتماعية

 

8/5/2020 

72 

 

تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية وجامعة 

 تركية

8/5/2020 

تعاون دولي علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية في  73

 جامعة ديال  وجامعة بابيش الرومانية

9/5/2020 

 

74 

وم اإلنسانية تقيم ورشة في المعجم كلية التربية للعل

 العربي وأثره في التعليم اإللكتروني

 

9/5/2020 
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75 

السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يترأي 

اجتماعا إلكترونيا للجنة الوزارية لتطوير وتحدي  

المناهل الدراسية لعلوم اللغة العربية في الجامعات 

 العراقية

 

9/5/2020 

من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يشار  بإدارة تدريسي  76

ندوة دولية إلكترونية في األوبئة عبر العصور 

 التاري ية

 

13/5/2020 

77 

 

 

تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية في 

 جامعة ديال  وجامعة دمن ور المصرية

13/5/2020 

 

78 

ترونية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة الك

ظاهرة الجزيرة الحرارية في مدينة بعقوبة باست دام 

 (ETM+  8 -بيانات القمر الصناعي  الندسات

 

 

14/5/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة  79

 في صحيفة لندنية

14/5/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة  80

 الثقافية الجزائريةفي المجلة 

14/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في درجات  81

 دراسة تحليلية - 2019الحرارة في العرا  صيف عام 

14/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تعقد ندوة إلكترونية في  82

 الترجمة األدبية

16/5/2020 

ممثلي طلبة الدراستين قسم الجغرافية يعقد اجتماعا م   83

 الصباحية والمسائية

16/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة إلكترونية في  84

 األسي اللسانية لمناهل النقد األدبي الحدي 

18/5/2020 

تعاون علمي بين كلية التربية للعلوم اإلنسانية في  85

 جامعة ديال  وجامعة دمن ور المصرية

20/5/2020 

قسم التاري  يعقد سمنر إلكتروني لطلبة الدراسات العليا  86

 ت ص  التاري  الحدي  والمعاصر

20/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في النحو  87

والصرف بين التقليد والحداثة عل  منصات التعليم 

 اإللكتروني

20/5/2020 
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سانية تنشران تدريسيتان من كلية التربية للعلوم اإلن 88

 دراسة في مجلة تركية

21/5/2020 

 تيار السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية في ا 89

جامعة ديال  رئيسا للجنة عمداء كليات التربية في 

 العرا 

22/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم حلقة نقاشية في  90

 طبقات الجو العليا وأثرها عل  المناخ

22/5/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة  91

مشتركة في المجلة الدولية للتأهيل النفسي واالجتماعي 

 اللندنية

27/5/2020 

 بحاور السيد عميد الكلية 92

قسم اللغة العربية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية يعقد 

 اجتماعا لطلبة الدراسات العليا

29/5/2020 

 بحاور السيد عميد الكلية 93

قسم اللغة العربية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية يعقد 

 2اجتماعا م  تدريسيي طلبة الدراسات العليا

 

29/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم حفال تأبينيا الكترونيا  94

رحم ا   الدكتورة من  شفي  توفي  األستامللراحلة 

  )هللا

29/5/2020 

     

95 

قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية يعقد 

 اجتماعا لل يئة التدريسية

29/5/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة في آلية إجراء  96

االمتحان اإللكتروني لطلبة الدراسات العليا للعام 

 2020-2019الدراسي 

2/6/2020 

لتربية للعلوم اإلنسانية تشار  تدريسية من كلية ا 97

 بعاوية لجنتي مناقشة اطروحتي دكتوراه في ماليزيا

2/6/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تعقد ندوة في آلية إجراء  98

 االمتحانات وا تيار المنصات اإللكترونية

4/6/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تعقد ندوة في اإلبداع  99

 ين الوطن والغربةالعراقي ب

5/6/2020 

 6/6/2020كلية التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة ديال  تؤكد  100
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جاهزيت ا إلجراء االمتحانات اإللكترونية لطلبة 

 الدراسات العليا

رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم اإلنسانية  101

 تناقش عالم الصحراء في أدب حامد فاال

7/6/2020 

يم ورشة في المساندة االجتماعية في زمن فيروي تقي 102

 كورونا اقام قسم العلوم النفسية و التربوية

10/6/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تجر  االمتحانات الن ائية  103

اإللكترونية لطلبة الدراسات العليا   الماجستير 

 2020-2019والدكتوراه ( للعام الدراسي 

14/6/2020 

ريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يدير ورشة تد 104

في التحوالت ال يكلية في النظام الدولي بعد جائحة 

 كورونا

16/6/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة افترااية في  105

 حقو  اإلنسان بين النظرية والتطبي 

17/6/2020 

لوم اإلنسانية اللجان االمتحانية في كلية التربية للع 106

تواصل متابعة مجريات االمتحانات اإللكترونية لطلبة 

 الدراسات العليا

 

18/6/2020 

107 

 

صحيفة جزائرية تنشر مقالة نقدية لقصيدة طالب 

دكتوراه من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يرثي في ا 

 الدكتورة من  شفي 

20/6/2020 

وم اإلنسانية يشار  طالب دكتوراه في كلية التربية للعل 108

في االمسية التي أقام ا صالون الشاعر نايف ال ريي 

 األدبي في االردن

20/6/2020 

 السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية يؤكد نجاح 109

 العليا الثال  لطلبة الدراسات االلكتروني االمتحان

21/6/2020 

 

 

اإلنسانية  اللجان االمتحانية في كلية التربية للعلوم 110

تواصل إنجازات ا وتحق  نجاحا آ ر في االمتحان 

 اإللكتروني الراب  لطلبة الدراسات العليا

 

25/6/2020 

لجنة من جامعة ديال  تقف عل  استعدادات كلية  111

اليرمو  األهلية لالمتحانات اإللكترونية الن ائية 

 والتكميلية

25/6/2020 
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 اليوم بمناسبة عشر يةالثان الدولية العلمية الندوة 112

 للمياه العالمي

26/6/2020 

لجنة برئاسة السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية  113

تتفقد جاهزية إستحاارات كلية اإلمام جعفر الصاد  

 األهلية لالمتحانات اإللكترونية الن ائية والتكميلية

26/6/2020 

قشة بحو  ت ر  كلية التربية للعلوم االنسانية تبدأ بمنا 114

 2020-2019الطلبة للعام الدراسي 

26/6/2020 

اجتماع لمجلي كلية التربية للعلوم اإلنسانية بمشاركة  115

رؤساء وأعااء اللجان االمتحانية لالمتحان التكميلي 

المحاولة الثانية للدراستين الصباحية والمسائية للعام 

 2019-2018الدراسي 

 

 

    30/6/2020 

ي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة تدريس 116

 نية في صحيفة لند

30/6/2020 

ا تيار تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية عاوا  117

 في اللجنة العلمية لمجلة تركية

30/6/2020 

كلية التربية للعلوم االنسانية تباشر بتطبي  طلبة  118

 المرحلة الرابعة الكترونيا

30/6/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة  119

نحَو … في صحيفة بريطانية بعنوان ثالو   اإلبداع

 درجٍة ثالثٍة للمحاكاة

2/7/2020 

تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقوم بتقويم  120

بحو  ودراسات لمجالت عالمية امن مستوعبات 

 سكوباي

2/7/2020 

 بإجراء االمتحانات تباشر اإلنسانية للعلوم التربية ليةك 121

الدراسة  اإللكترونية التكميلية المحاولة الثانية لطلبة

 2019-2018 الدراسي للعام األولية 

2/7/2020 

تعقد ندوت ا العلمية  اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  122

الدولية السنوية الثانية عشر بمناسبة اليوم العالمي 

 ياهللم

4/7/2020 

 -ندوة علمية بعنوان  نظرية الحجا  اللغو  الموس   123

 بعض االٔسي والمرتكزات(

4/7/2020 

السيد رئيي الجامعة يتاب  سير االمتحانات اإللكترونية  124

التكميلية للدراسة األولية المحاولة الثانية في كلية 

6/7/2020 
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 التربية للعلوم اإلنسانية

الراب  والثمانين الجزء األول الكترونيا من تصدر العدد  125

 مجلة ديال  للبحو  االنسانية

9/7/2020 

بعض  -تعقد ندوة في نظرية الحجا  اللغو  الموس   126

 األسي والمرتكزات

10/7/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تت يأ إلقامة المؤتمر  127

ل في رقَمَنة  اللَغِة  صي األوك ِة الدولي الت صك العربيك

 ورهانات المستقبل

10/7/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة الكترونية في  128

إدارة استالم بحو  الت ر  للتدريسيين باست دام 

 برنامل كالي روم

11/7/2020 

تواصل مناقشة بحو   اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  129

-2019سي ت ر  طلبة المرحلة الرابعة للعام الدرا

2020 

11/7/2020 

كلية التربية للعلوم االٕنسانية تن ي االمتحانات  130

االٕلكترونية التكميلية المحاولة الثانية لطلبة الدراسة 

 2019-2018االٔولية للعام الدراسي 

12/7/2020 

ورشة تقيم قسم العلوم التربوية والنفسية في كليتنا  131

 عمل تحت عنوان التعليم المدمل

15/7/2020 

 بمشاركة عربية وعراقية واسعة 132

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم المؤتمر الدولي 

ةِ  ل في رقَمَنة  اللَغِة العربيك صي األوك  الت صك

16/7/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة افترااية في  133

 التعليم المدمل

18/7/2020 

ئ  مؤتمر كلية التربية للعلوم جريدة مصرية تتاب  وقا 134

 (اإلنسانية الموسوم ب    رقمنة اللغة العربية

18/7/2020 

كلية التربية للعلوم االنسانية تواصل تطبي  طلبة  135

 المرحلة الرابعة الكترونيا

18/7/2020 

ا تيار السيد عميد كلية التربية للعلوم اإلنسانية  136

باحية عاوين في ومعاونه لشؤون الطلبة الدراسة الص

 اللجنة العلمية لمؤتمر ريمار في تركيا

19/7/2020 
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لجنة من جامعة ديال  تواصل اجتماعات ا م  مجلي  137

كليتي اليرمو  األهلية واإلمام الصاد  لبح  

استعدادات م الن ائية لالمتحانات اإللكترونية لطلبة 

 الدراسات األولية

19/7/2020 

ية للعلوم اإلنسانية يصدر كتابا تدريسي من كلية الترب 138

 بعنوان علم النفي الجنائي

20/7/2020 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية تقيم ورشة علمية في بيئة  139

 اإلبداع وصناعة التأري 

25/7/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يصدر كتابا  140

 بعنوان محاارات في اإلحصاء الجغرافي

25/7/2020 

كلية التربية للعلوم االنسانية تواصل تطبي  طلبة  141

 المرحلة الرابعة الكترونيا

25/7/2020 

ا تيار تدريسيين من كلية التربية للعلوم اإلنسانية  142

 عاوين في اللجنة العلمية لمؤتمر ريمار في تركيا

26/7/2020 

 تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية يصدر كتابا 143

 جديدا بعنوان ثقافة العنف في المجتم  العراقي

5/8/2020 

تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ينشر دراسة  144

في جريدة الدستور األردنية بعنوان تأمالت نقدية في 

قصيدة   أنشودة القدر ( للشاعر اإلماراتي نايف 

 ال كريي

5/8/2020 

ة لوقائ  مؤتمر كلية جريدة مصرية تنشر متابعة إ باري 145

 التربية للعلوم اإلنسانية الموسوم ب  

 ) رقمنة اللغة العربية 

9/8/2020 

جريدة مصرية تنشر متابعة إ بارية لوقائ  مؤتمر كلية  146

التربية للعلوم اإلنسانية الموسوم ب  رقمنة اللغة 

 (العربية

9/8/2020 

نشر دراسة تدريسي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية ي 147

ن  ة للمكوك بمجلة المانية في مكر  اإلبادة الجماعيك

 ) األيزيد    شينوار إبراهيم: عائٌد من الموت

9/8/2020 

تدريسية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية تنشر بحثا  148

مشتركا م  فري  بحثي عربي في األمن النفسي لد  

 األطفال مو  اإلعاقة في دولة قطر

9/8/2020 
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 16/8/2020لغاية   17/3/2020منجزات الشعب في الكلية اعتبارا من 
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