
 م2021جدول الحلقات النقاشية / لقسم الفلسفة 

اسم رئيس  اليوم والتاريخ  عنوان السمنر  أسماء األساتذة  ت
 الجلسة 

مقرر 
 الجلسة 

 المالحظات 

يهدف البحث إلى  أ.د.عامر عبد زيد 1
التعريف بالطريقة 
الصوفية كمفهوم 

ونظرية وتطبيق ثم 
بيان أبعادها وطرقها 
عند فرقة البكتاشية 

مع بيان أصولها 
 وتحوالتها.

 األربعاء 
27/1 

ا. د. زيد 
 عباس كريم 

ا.م.د. وسام 
 تويج 

 

أ.د. جميل حليل  
 نعيمة

اسس بناء الدولة عند 
 السيد السيستاني

ا. د. زيد  27/1
 عباس كريم

ا.م.د. وسام 
 تويج

 

الحضور االنطلوجي  ا.د. منذر جلوب  
 للوجود 

ا.م.د. رائد  2/2الثالثاء 
 عبيس 

م.م. فارس 
 حرام 

 

أ.م. حمزه جابر  
 سلطان

 

العالقة بين الفلسفة 
والمجتمع عند عالم 
االجتماع دوركهايم 

وبيان ابعادها في 
نظريات دوركهايم 

 الفلسفية

ا.م.د. رائد  2/2الثالثاء 
 عبيس

م.م. فارس 
 حرام

 

أ.م.د. جواد كاظم  
 سماري

 

ا,.م.د. حسنين  2/ 9الثالثاء  
 جابر الحلو

أيام د. 
 محمد

 

ا.م.د. أحالم مجلي  
 شحيل

) المرأة ودورها في 
البناء الفكري 

واالجتماعي في 
 اإلسالم (

 

ا.م.د. حسنين  2/ 9الثالثاء 
 جابر الحلو 

د. أيام 
 محمد 

 

أ.م. د. حسين  
 حمزه شهيد

 

نقد األسس المنطقية 
لالستقراء عند السيد 

 محمد باقر الصدر

أ.د. عامر عبد  16/2الثالثاء 
 زيد 

د. جبار 
 الموسوي

 

أ.م.د. وسام حسن  
 تويج

نقد الخطاب الديني 
عند نصر حامد ابو 

  زيد(

أ.د. عامر عبد  16/2الثالثاء 
 زيد

د. جبار 
 الموسوي

 

أ.م. محمد حبيب  
 سلمان

موقف رجال اإلسالم 
من الفلسفة في القرن 

 الهجري الثالث

ا.م.د.  ا.د. جميل حليل  23/2الثالثاء 
انتصار 
 سلمان 

 

أ.م.د. حسنين جابر   
 الحلو

اإلعالم والفلسفة 
قراءة في براكسيس 

 الواقع

ا.م.د.  ا.د. جميل حليل 23/2الثالثاء 
انتصار 

 سلمان

 

أ.م.د. رائد عبيس  
 مطلب

)مفهوم التاراخانية 
عند كارل بوبر ( 

ملخص بحث يتناول 
هذا المفهوم وداللته 

السياسية 
عند واالجتماعية 

 كارل بوبر

ا.م.د. جواد  2/3الثالثاء 
 سماري

ا.م.د. 
أحالم 
 مجلي

 

       



أ.م.د. انتصار  
 سلمان سعد

المضامين األخالقية 

للنفس اإلنسانية في 

 القران الكريم

 

ا.م.د. جواد  2/3الثالثاء 
 سماري

ا.م.د. 
أحالم 
 مجلي

 

م.د. جبار محمد  
 هاشم

الوالية التكوينية 
 والتشريعية ألهل

 البيت عليهم السالم

ا.م.د. حسين  9/3الثالثاء 
 حمزة 

ا.م.د. 
حسنين 

 جابر

 

م.د. أيام محمد  
 ضايع

األبعاد الواقعية في 
 فلسفة هيجل

ا.م.د. حسين  9/3الثالثاء 
 حمزة

ا.م.د. 
حسنين 

 جابر

 

م.م. فارس نجم  
 حرام

الفكر الفلسفي في 
 شعر الزهاوي

ا.م.د. محمد  16/3الثالثاء 
 الخطيب 

د. جبار 
 الموسوي 

 

 


