
2020نشاطات كلٌة التربٌة ابن رشد لعام   
 
 
 

مكان انعقاد 
 النشاط

عدد 
 االٌام

 ت عنوان النشاط نوع النشاط التارٌخ

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

7-1-2020 اصبوحة قسم علوم  محاضرة 
القران الستقبال الطلبة 

 الجدد

1 

-13 ٌومان قسم علوم القران
14/1/2020  

دورة تدرٌبٌة مكثفة  دورة
لضبط تفسٌر القران 
بحسب قواعد واصول 

 التفسٌر

2 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

ٌومك االول فً الكلٌة  ورشة عمل 22-1-2020
 لطلبة قسم علوم القران

3 

-28 ٌومان قسم علوم القران
29/1/2020  

 4 أحكام التالوة والتجوٌد دورة تدرٌبٌة

9/3/2020-8 ٌومان قسم علوم القران تطبٌق البرنامج العالمً  دورة تدرٌبٌة 
لتحفٌظ القران لذوي 
 االحتٌاجات الخاصة

5 

- ٌومان قسم علوم القران
12/4/202011  

الثقافة القانونٌة  دورة تدرٌبٌة
والدستورٌة لدى الطالب 
الجامعً فً كلٌة التربٌة 

 ابن رشد

6 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

13-4-2020 بناء القٌادات المستقبلٌة  ورشة عمل 
ألساتذة كلٌة التربٌة ابن 

 رشد

7 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

20-4-2020 ماذا بعد التخرج لطلبة  ورشة عمل 
 المرحلة الرابعة

8 

- ٌومان قسم علوم القران
22/4/202021  

طرق تحفٌظ القران  دورة تدرٌبٌة
 واسالٌبه

9 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

2-5-2020 قواعد التدبر االمثل فً  ورشة عمل 
 القران الكرٌم

 

10 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

12-5-2020 مهارات التفكٌر االبداعً  ورشة عمل 
 لطلبة الجامعة

11 
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-13 ٌومان قسم علوم القران
14/5/2020  

مهارات التعلٌم الجامعً  دورة تدرٌبٌة
ألعضاء الهٌئة 

 التدرٌسٌة

12 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

6-5-2020 ظاهرة االنتحار فً  ورشة عمل 
المجتمع واسبابها وسبل 

رؤٌة قرآنٌة )معالجتها
(معاصرة  

13 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

25-5-2020  14 حوار االدٌان ورشة عمل 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

26-5-2020 بناء السالم فً التعلٌم  ورشة عمل 
الجامعً لطلبة قسم 

 علوم القران

15 

ٌوم  قسم علوم القران
 واحد

27-5-2020 الخرائط الذهنٌة فً  ورشة عمل 
 القران الكرٌم

16 



2020نشاطات كلٌة التربٌة ابن رشد لعام   
 
 
 

عدد  مكان انعقاد النشاط
 االٌام

نوع  التارٌخ
 النشاط

 ت عنوان النشاط

ٌوم  قسم اللغة العربٌة
 واحد

5-1-2020  1 االستالل االلكترونً دورة 

ٌوم  قسم اللغة العربٌة
 واحد

6-1-2020 ورشة  
 عمل

عزٌز السٌد جاسم قراءة 
 فً المنجز االدبً

2 

ٌوم  قسم اللغة العربٌة
 واحد

8-1-2020 ورشة  
 عمل

أثر المخدرات على الفرد 
 والمجتمع

3 

-14 ٌومان قسماللغةالعربٌة
15/1/

2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

بروتوكول اقامة 
 المؤتمرات

4 

ٌوم  قسماللغةالعربٌة
 واحد

25-2-
2020 

ورشة 
 عمل

 5 السالمة الفكرٌة

ٌوم  قسماللغةالعربٌة
 واحد

3-3-2020 ورشة  
 عمل

مهارات اساسٌة 
للمدرسٌن فً التواصل 

 الصفً

6 

-6 ٌومان قسماللغةالعربٌة
7/4/2020  

دورة 
 تدرٌبٌة

الدوائٌات بٌن الفوائد 
العالجٌة ومخاطر سوء 

 االستخدام

7 

ٌوم  قسماللغةالعربٌة
 واحد

21-4-
2020 

ورشة 
 عمل

الٌات نشر بحوث 
تخصص اللغة العربٌة فً 

 المجالت العالمٌة

8 

-5 ٌومان قسماللغةالعربٌة
6/5/2020  

دورة 
 تدرٌبٌة

تطوٌر مهارات اللغة 
العربٌة فً صٌاغة الكتب 

 الرسمٌة

9 

ٌوم  قسماللغةالعربٌة
 واحد

12-5-
2020 

 10 أخالقٌات البحث العلمً دورة

+ قسماللغةالعربٌة 
قسم العلوم التربوٌة 

 والنفسٌة

ٌوم 
 واحد

20-5-
2020 

ورشة 
 عمل

ظاهرة الغش من الناحٌة 
 العلمٌة والنفسٌة

11 

ٌوم  قسماللغةالعربٌة
 واحد

14-9-
2020 

أثر اللفظ فً توجٌه سلوك  دورة
الفرد وانعكاسه فً 
 الحراك المجتمعً

12 

ٌوم  قسماللغةالعربٌة
 واحد

6-10-
2020 

ورشة 
 عمل

تحدٌات التعلٌم المدرسً 
فً عملٌات التحول 

 االجتماعً

13 

ٌوم  قسماللغةالعربٌة 5-11- ورشة  مسارات القٌم عند الباحث  14 
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عدد  مكان انعقاد النشاط
 االٌام

 ت عنوان النشاط نوع النشاط التارٌخ

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

1-1-2020 ورشة لطلبة الدراسات  ورشة عمل 
العلٌا فً تدرٌس 

 الصوتٌات وعلم االصوات
New Trends in 

Teaching Phonetics 
and Phonology 

1 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

12-1-2020 على اعتاب ملحمة  ورشة عمل 
مراجعة : هرمجٌدون

 ألدب نهاٌة العالم
Before and 

After Armagedon: 
A Literature of 

Apocalyptic 

2 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

14-1-2020 : االفعال المرتبطة ورشة عمل 
اشكالها 

 Catenativeووظائفه
verbs forms and 

meaningsا 

3 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

22-1-2020 مزاجلة شعرٌة لغوٌة بٌن  ورشة عمل 
طلبة المرحلتٌن الثانٌة 

والثالثة للدراسة 
 الصباحٌة

4 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

كتابة مقترح بحث  ورشة عمل 28-1-2020
بطرٌقة علمٌة لطلبة 

الدراسات العلٌا لتخصص 
 اللغة االنكلٌزٌة

5 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

15-2-2020 انجازات علماء اللغة فً  ورشة عمل 
تطوٌر اللغة وحسب 

 التسلسل الزمنً

6 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

20-2-2020 استراتٌجٌات التحدث فً  ورشة عمل 
اللغة االنكلٌزٌة للمرحلة 

(اصدار كتٌب )الثانٌة   
 

7 
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ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

2-3-2020  شعر سونٌا شانٌز ورشة عمل 
Sonia Sanchez’s 

Mulyivalent, 
indentitarian 

poetics” 

8 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

3-3-2020 مراجعة لنظرٌة كراهٌة  ورشة عمل 

 The Hatred of االدب
Literature: A 

Review of Theory 

9 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

9-3-2020 طرق جدٌدة لتدرٌس  ورشة عمل 
اللغة االنكلٌزٌة لطلبة 

 Newالمرحلة الثالثة 
Methods in 

Teaching the 
English Language 

10 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

10-3-2020 تدرٌس قصٌدة شعر  ورشة عمل 
(شعر انكلٌزي)انموذجا   

11 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

15-3-2020 دورة   
 تدرٌبٌة

مهارات التواصل الصفً 
 الفعال

Effective 
Communication 

Skills for 
Classroom 

12 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

18-3-2020 ترجمة االمثال باللغتٌن  ورشة عمل 
 (انكلٌزي+عربً )

 واسهاماتهم اللغوٌة

13 

 3 قسم اللغة االنكلٌزٌة
 اٌام

6-8/4/2020 فً  mailingالمراسالت  دورة 

اللغة االنكلٌزٌة لألساتذة 
الجامعٌٌن الغٌر 

 اختصاص

14 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

10-4-2020 تدرٌس مادة الصوت  ورشة عمل 
باستخدام تقنٌات حدٌثة 

لطلبة قسم اللغة 
 االنكلٌزٌة

15 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

12-4-2020  تعلٌمات اللجنة االمتحانٌة ورشة عمل 

 
16 
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ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

20-5-2020 كٌفٌة تلخٌص مادة علم  ورشة عمل 
اللغة للمرحلة الثانٌة 

باستخدام تقنٌة 
 البوربوٌنت

17 

ٌوم  قسم اللغة االنكلٌزٌة
 واحد

23-12-
2019 

كٌفٌة تدرٌس الطلبة  ورشة عمل
قواعد اللغة االنكلٌزٌة 

 لطلبة اللغة االنكلٌزٌة
How to teach 

English 
Grammar 

18 

-24 ٌومان قسم اللغة االنكلٌزٌة
25/12/

2020 

عرض حلقة نقاشٌة من  ورشة عمل
برنامج انكلٌزٌات تربٌة 

(الحرب)ابن رشد  

19 



2020نشاطات كلٌة التربٌة ابن رشد لعام   
 
 
 

نوع  التارٌخ عدد االٌام مكان انعقاد النشاط
 النشاط

 ت عنوان النشاط

 1 الدراسة فً تركٌا ورشة عمل 2020-1-2 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة

2020-1-28 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة دورة  
 فٌدٌوٌة

حسام . د.استضافة أ
جاد الرب حول تخطٌط 

القاهرة "المدن الجدٌدة 
 االدارٌة انموذجا

2 

2020-2-21 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة الٌة التعامل مع مواقع  ورشة عمل 
التواصل االجتماعً فً 

تعزٌز التحصٌل 
 الدراسً لطلبة الجامعة

3 

2020-3-4 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة دورة  
 فٌدٌوٌة

حسام . د.استضافة أ
جاد الرب بعنوان 

العشوائٌات ومخاطرها 
 على تغٌر الشكل للمدٌنة

4 

-15 ٌومان قسم الجغرافٌة
16/3/2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

تطبٌق التقنٌات الحدٌثة 
فً تخصصات 

 الجغرافٌة

5 

دورة  2020-3-17 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة
 تدرٌبٌة

عناصر االمنً 
فً (الفضائً)السٌرانً

 الدولة

6 

2020-4-7 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة دورة  
 تدرٌبٌة

التفاعل بٌن القانون 
وفروع الجغرافٌة 

 المختلفة

7 

2020-4-21 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة التعاٌش السلمً بٌن  ورشة عمل 
االدٌان واصولها الهند 

 اانموذج

8 

2020-4-28 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة التعلٌم العالً من  ورشة عمل 
منظور الجامعات 

الهندٌة جامعة بونا 
وجامعة مٌسور 

 انموذجا

9 

2020-4-30 ٌوم واحد قسم الجغرافٌة  10 بناء الدولة فً العراق ورشة عمل 
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عدد  مكان انعقاد النشاط
 االٌام

نوع  التارٌخ
 النشاط

 ت عنوان النشاط

-18 اسبوع قسم اللغة الكردٌة
24/1/2020 

تعلٌم المحادثة باللغة  دورة
 الكردٌة

1 
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عدد  مكان انعقاد النشاط
 االٌام

نوع  التارٌخ
 النشاط

 ت عنوان النشاط

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

ٌوم 
 واحد

ورشة  29-12-2019
 عمل

التوافق النفسً 
ومواجهة االزمات 

 التربوٌة

1 

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

دورة  8/1/2020-7 ٌومان
 تدرٌبٌة

الٌات المحافظة على 
البٌئة وتأثٌرها 

النفسً على الطلبة 
 الجامعٌٌن

2 

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

-12  اٌام3
14/1/2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

االعداد المهنً 
 للموظفٌن

3 

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

-27 ٌومان
28/2/2020 

دورة 
 تثقٌفٌة

الوعً المجتمعً 
لإلدمان على 
المخدرات 

والمؤثرات العقلٌة 
 لطلبة الجامعة

4 

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

ضغوط العمل  دورة 8/3/2020-7 ٌومان
 النفسٌة واالدارٌة

5 

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

ورشة  10/3/2020-9 ٌومان
 عمل

اعداد االختبارات 
 التحصٌلٌة

6 

قسم العلوم 
 التربوٌة والنفسٌة

ٌوم 
 واحد

ورشة  8/4/2020
 عمل

التخطٌط فً ادارة 
الوقت فً العمل 

 الجامعً

7 
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مكان انعقاد 
 النشاط

نوع  التارٌخ عدد االٌام
 النشاط

 ت عنوان النشاط

ورشة  5/1/2020-4 ٌومان قسم التارٌخ
 عمل

استخدام كوكلسكوالر 
 للدراسات التارٌخٌة

1 

-20 ٌومان قسم التارٌخ
21/1/2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

اساسٌات ومرتكزات 
منهجٌة البحث العلمً 
 التارٌخً للدراسات العلٌا

2 

ورشة  2020-1-25 ٌوم واحد قسم التارٌخ
 عمل

مدرسة علماء النفس 
وتطبٌقاته فً )االمرٌكان 

 APAمنهج البحث التارٌخً

3 

-26 ٌومان قسم التارٌخ
27/2/2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

االتجاهات الحدٌثة فً 
 التدرٌس الجامعً

4 

-28 ٌومان قسم التارٌخ
29/1/2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

استخدام برنامج 
البوربوٌنت فً تخصص 

 التارٌخ

5 

-16 ٌومان قسم التارٌخ
17/3/2020 

دورة 
 تدرٌبٌة

 طرق و الٌات الرد على 
التعلٌقات والتقارٌر 

المراجعٌن لورقة البحث 
العلمً عند دار النشر 
لتخصص التارٌخ فً 

 المجالت العالمٌة المحكمة

6 

ورشة  2020-2-18 ٌوم واحد قسم التارٌخ
 عمل

طرٌقة البحث عن الوثائق 
غٌر المنشورة واستخدامها 

عبر الشبكة العنكبوتٌة 
.. لطلبة الدراسات العلٌا

االرشٌف الوطنً البرٌطانً 
 "واوراق تشرشل انموذجا

7 

ورشة  2020-2-22 ٌوم واحد قسم التارٌخ
 عمل

طرٌقة نشر البحث فً 
المجالت العالمٌة ذات 

 معامل تأثٌر

8 

ورشة  2020-3-18 ٌوم واحد قسم التارٌخ
 عمل

التارٌخ ومشكالت المجتمع 
 "رؤٌة تحلٌلٌة“المعاصر 

9 

ورشة  2020-4-29 ٌوم واحد قسم التارٌخ
 عمل

كٌفٌة كتابة الدراسات 
التارٌخٌة السابقة 

literature review 
L.R.  ًودورها الرئٌس ف 

اختٌار موضوع البحث 
 العلمً االصٌل

10 

 


