
 اسم المحاضر عنوان النشاط المحور
نوع 

 النشاط
 التاريخ اليوم

تصنيف 

 النشاط

 ندوة
 ا.د. مزر خميل العسر بيئتشا الثقافية

 ا.د. مكي نهمان مظمهم
 سامي ميدي د. اقبالم.

 حزهري  2222/ 2/11 االربعاء ندوة
 البيئة المغهية جغرافيا الثقافة

البيئة  واالثر 
 الثقافي

 عارف الداعديد.   استضافة
حمقة 
 حزهري  9/11/2222 االربعاء نقاشية

 أ.د. عمي جعفر العالق  استضافة
حمقة 
 نقاشية

 حزهري  23/11/2222 االربعاء

 نحه مجتسع امن .. ورش العمل
 

الجسعية العراقية   –الذرطة السجتسعية 
 اساتذة من الكمية –لمعالج الشفدي 

 
 حزهري  32/11/2223 االربعاء ورشة

  استضافة
 عمي الفهازالشاقد 

رئيس االتحاد العام لالدباء والكتاب في 
 العراق 

حمقة 
 نقاشية

 حزهري  7/12/2222 االربعاء

 سالم الزيدياالستاذ   استضافة
حمقة 
 نقاشية

 حزهري  14/12/2222 االربعاء

 

 
 البرنامج الثقافً المركزي

 لكلٍة التربٍة للعلوم االنسانٍة

 جامعة دٌالى

 



 : ترجساتو و السرطمح ندوة
 السرطمح/   واالدبي المغهي  السرطمح

 21/12/2222 االربعاء ندوة متشهعة بتخررات اساتذة
 

 حزهري 
 

  استضافة

 
 وىب رومية

 
 

  حمقة
 افتراضي 4/1/2223 االربعاء نقاشية

حمقة  ابراهيم محسهد  استضافة
 نقاشية

 افتراضي 18/1/2223 االربعاء

 حزهري  1/2/2223 االربعاء دورة  تجارب في التدريس الثانهي  دورات تطويرية
 حزهري  8/2/2223 االربعاء ندوة السجسع العمسي  

 حزهري  8/3/2223 االربعاء ندوة نادي الدرد في االتحاد  استضافة
 حزهري  15/3/2223 االربعاء ميرجان  ميرجان شعري  مهرجانات

خطهات نحه االرث الثقافي تراث ديالى ..  ورش العمل
 حزهري  22/3/2223 االربعاء ورشة دائرة التراث والبيت الثقافي والستحف لسحافظة ديالى

 عسل تطهير الدراسات العميا وتذخيص معهقاتيا ورش العمل
بالتعاون مع قدم الدراسات العميا في 

 حزهري  5/4/2223 االربعاء ورشة الجامعة



 دراسات قرآنية استضافة
اساتذة القدم واساتذة كمية العمهم 

 االسالمية
حمقة 
 حزهري  12/4/2223 االربعاء نقاشية

 نحه تطهير فن السخاطبات الرسسية ورش العمل
لجشة سالمة المغة في ديهان السحافظة 

 مع اساتذة الكمية
 حزهري  19/4/2223 االربعاء ورشة

و يتزسن مدابقة  ميرجان  " ثقافات شابة " مهرجانات
 ادبية وميرجان لمقراءة

 حزهري  3/5/2223 االربعاء ميرجان 

 دورات تطويرية

 تجربة الكتابة وبهاقع يهمين:

 اليهم األول: حزهري  17/5/2223 االربعاء دورة 
تجربة كتابة البحهث  

 العمسية واالندانية

 اليهم الثاني:
 كتاب الفشهن االبداعية

حمقة  مختبر الدرديات في واسط  استضافة
 نقاشية

 الكترونية 7/6/2223 االربعاء

  استضافة
مختبر الدراسات االدبية والمدانية وعمهم 

 اإلعالم والتهاصل
حمقة 
 الكترونية 21/6/2223 االربعاء نقاشية

تحديات الفزاء األزرق.. االدمان االلكتروني  استضافة
 وأثره في الدمهك االجتساعي

مجسهعة من اساتذة قدسي عمم الشفس 
 واالجتساع واالعالم 

حمقة 
 الكترونية 5/7/2223 االربعاء نقاشية

 الكترونية 27/7/2223 االربعاءحمقة   الحدين رمزا ثقافيا استضافة



 

 نقاشية
 الكترونية 16/8/2223 االربعاء نقاشية دمحم سعيد الغامدي الدراسات المغهية استضافة 

       


