
للفصل السمنرات للسادة التدريسيين ، تقرر عقد  0202-0202ضمن الخطة العلمية لقسم المجتمع المدني العام الدراسي 
 مبين في الجدول ادناه . في القسم وحسب مااالول 

 
 التاريخ عنوان السمنر اسم التدريسي ت
 02/20/0202 المنهج التاريخي عند علي الوردي  م.د احمد جعفر صادق  2
 12/20/0202 الذاكرة الثقافية في المجتمع االعراقي  ا.م.د لبنى عبد الرسول الصراف  0
أصناف شبكة الطرق البرية في محافظة  ا.م.د احمد يحيى عنوز  1

 النجف االشرف ومشكالتها المكانية 
8/2/0202 

 21/2/0202 البعد المجتمعي للفلسفة م.د هشام كاظم عبد الحسين السياب  2
 

في العراق  التباين المكاني لمستويات البطالة ا.م.د ضياء جعفر عبد الزهرة النجم  1
 0222-0222للمدة 

00/2/0202 

 02/2/0202 الحماية الدولية لألطفال غير المصحوبين  م.م نشوان رزاق محمد  6
 2/0/0202 2282-2282السياسة والمجتمع في ايران  م.د محمد حسين مطر البكاء  2
 22/0/0202 النظم الحديثة للمكتبات  م.م حيدر رحمن تعبان  8
 28/0/0202 الحركات المعارضة في العصر العباسي األول  اسراء امين عبداهلل م.د 2

معوقات العملية الديمقراطية في العراق بعد  م. حميد نايف عبود الحسناوي  22
0221 

01/0/0202 

البشرية في ظل  جرائم االتجار باالعضاء م.د فالح عبد الحسن ايوب الفتالوي 22
 القانون الدولي االنساني 

06/0/0202 

 02/0/0202 دور االعالم في دعم خريج المجتمع المدني  م.د راجي نصير دوارة  20
قانون منظمات المجتمع المدني ودستوريتها  م.د. محمد عودة محسن  21

 النافذ  0221في ظل دستور 
08/0/0202  

لغة التخاطب وتأثيرها في بناء قيم المجتمع  أ.م.د. كاظم عودة خشان  22
 المدني 

02/0/0202 

 12/0/0202 محمود الطالقاني ودوره في السياسة االيرانية  م.د. محمد حسين مطر البكاء   21
 
 
 
 



 سمنرات الفصل الثاني : 
 التاريخ عنوان السمنر اسم التدريسي ت
 1/1/0202  دراسة اجتماعية  –المرأة في المجتمع المدني  م.د احمد جعفر صادق  2
 6/1/0202 العاملين من وجهة نظر المجتمع المدني  ا.م.د لبنى عبد الرسول الصراف  0
التوزيع المكاني لمنظمات المجتمع المدني في  ا.م.د احمد يحيى عنوز  1

  مدينة النجف األشرف 
8/1/0202 

 26/1/0202 الخصائص الفلسفية للمجتمع المدني  م.د هشام كاظم عبد الحسين السياب  2
 

التحليل المكاني لظاهرة اطفال الشوارع في مدينة  ا.م.د ضياء جعفر عبد الزهرة النجم  1
 النجف

02/1/0202 

 01/1/0202 الحماية الدولية لالطفال اثناء النزاعات المسلحة   م.م نشوان رزاق محمد  6
 -السياسة الخارجية اليران بعد الحرب العراقية  محمد حسين مطر البكاء  م.د 2

 22222-2282االيرانية 
02/1/0202 

 0/2/0202 تصنيف ديوي للمكتبات وترقيمها م.م حيدر رحمن تعبان  8
 1/2/0202 الحركات المعارضة في العصر العباسي الثاني  م.د اسراء امين عبداهلل 2

العوامل المؤثرة في االنتخابات البرلمانية في  م. حميد نايف عبود الحسناوي  22
  0221العراق لسنة 

22/2/0202 

 21/2/0202 التطور الدستوري للقانون الدولي االنساني  م.د فالح عبد الحسن ايوب الفتالوي 22
 02/2/0202 على التطورات السياسية في سوريا  االعالم واثره م.د راجي نصير دوارة  20
القانون الدستوري لعمل منظمات المجتمع المدني  م.د. محمد عودة محسن  21

 في العراق 
01/2/0202  

 12/2/0202 التراكيب البنائية للغة العربية  أ.م.د. كاظم عودة خشان  22
دور المرأة العاملة في قطاع النقل الجوي في  أ.م.د. احمد يحيى عباس عنوز  21

  0221العراق بعد 
22/1/0202 

 
 
 


