
 جامعة سامراء                 
بوي  شعبة االرشاد النفسي والتوجيه التر

 الحملة الوطنية االسالمية الشاملة لمناهضة الغلو والتطرف واالرهاب

1 
 

 جهة االنتساب  اسم المحاض   عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

1 

ي والمذهب والغلو
 نبذ الطائفية والتطرف الدين 

عصام الدين عبدالحميد   د. 

 عبدالغفار 

الجامعة اإلسالمية/ 

 أمريكا والية منيسوتا 

 عامة

- طالب-

-اداري 

 تدريسي 

4/2/2021 

 تنفيذهاتم 

 

Online 

 

ايديولوجية العنف وحوافزها العقدية  

 الموهومة 
 أ.م.د. باسم محمد صالح 

كلية العلوم 

اإلسالمية جامعة  

سامراء/قسم  

 العقيدة والفكر 

ي تحديد مفهوم اإلرهاب 
االتجاهات العامة ف 

عية قانونية   رؤية تاريخية شر
 أحمد محمد أحمد  أ.د. 

كلية العلوم 

اإلسالمية جامعة  

سامراء/قسم  

 العقيدة والفكر 

ي التعامل مع الغلو والتطرف  
المنهج النبوي ف 

ي 
 الدين 

أ.م.د .سعدون محمد  

 محمود 

كلية العلوم 

اإلسالمية جامعة  

سامراء/قسم  

 العقيدة والفكر 

 فكرة المواطنة بي   الدستور والمواثيق الدولية 2
 هالل جنداري.  مر م.م.ع-

 سامان عبدهللا سعيد د.  -

           اآلدابكلية   -

وزير الدولة لشؤون -

 النواب االسبق 

 Online 18/2/2021 عامة
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2 
 

 جهة االنتساب  اسم المحاض   عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

ي رفض األخر  3
 د.خض  صالح مهدي  أساليب إصالح نظرة المجتمع ف 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

يعة   الشر

كلية األثار 

وقسم التاري    خ  

 وعلوم الحياة 

21/2/2021 Online 

ي ترسيخ الهوية الوطنية  4
 كلية اآلداب  أ.م.د. فاطمة علي ولي  مسؤولية الجامعة ف 

 عامة

- طالب-

-اداري 

 تدريسي 

28/2/2021 Online 

5 
والمفكرين بالقضاء عل اسهامات العلماء 

 ظاهرة التطرف

د. صهيب احمد جاسم  

 الوهب

ي 
ديوان الوقف السن 

مديرية الوقف  –

ي سامراء 
ي ف 
 السن 

 كلية الهندسة 

 –اساتذة 

 –موظفي   

 طالب 

1/3/2021 Online 

6 
ي  أسبابه

وأثره عل الحياة  التطرف الدين 

 االجتماعية وطرق عالجه 
 م.م.حنان خليل ابراهيم 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

يعة   الشر

العلوم كلية 

 اإلسالمية 

  –أساتذة 

 -موظفي   

 طالب 

 حضوري  11/3/2021
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3 
 

 جهة االنتساب  اسم المحاض   عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

7 
دور الجامعات في ترسيخ ثقافة التعايش  

 السلمي المجتمعي 
 صاحب أسعد ويس أ.

كلية التربية قسم 

 علوم الحياة
 online 12/3/2021 عامة    

 د. عمر نبيل ياسي    ظاهرة االسالموفوبيا وسبل معالجتها 8

ي 
ديوان الوقف السن 

مديرية الوقف  –

ي سامراء 
ي ف 
 السن 

 كلية الهندسة 

 –اساتذة 

 –موظفي   

 طالب 

15/3/2021 Online 

ي تعزيز الوحدة الوطنية  9
 د.أحمد وسام الدين قوام  دور الطالب ف 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

 العقيدة والفكر 

بية كلية  التر

 ة يالرياض

العلوم كلية و  

 اإلسالمية 

18/3/2021 Online 

10 
ي تعزيز قيم التعايش  

دور الطالب الجامعي ف 

 المجتمعي 
 Online 21/3/2021 عامة  كلية اآلداب  م.د.نور عماد فاضل

ي ترسيخ مبدأ الوسيطة  11
 أ.م.د أيوب إبراهيم عبد  دور العقائد الدينية ف 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

 العقيدة والفكر 

م و كلية العل

 التطبيقية  

وكلية العلوم  

 اإلسالمية 

25/3/2021 Online 
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4 
 

 جهة االنتساب  المحاض  اسم  عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

ي بالد اإلسالم  12
 حقوق غت  المسلمي   ف 

 د.حميد عبداللطيف جاسم 

 د.علي  الحافظ حمودي 

كلية العلوم 

قسم   اإلسالمية/ 

يعة   الشر

كلية اإلدارة  

 واالقتصاد 

العلوم  وكلية 

 التطبيقية  

1/4/2021 Online 

13 
ي الجذور المعرفية للتطرف وسبل 

حفريات ف 

 معالجتها
 د. ايهاب محمد جاسم 

ي 
ديوان الوقف السن 

مديرية الوقف  –

ي سامراء 
ي ف 
 السن 

 كلية الهندسة 

 –اساتذة 

 –موظفي   

 طالب 

1/4/2021 Online 

ي ترسيخ الهوية الوطنية  14
 د.أحمد خضت  جاسم  دور اللغة العربية ف 

كلية العلوم 

قسم   اإلسالمية/ 

يعة   الشر

 كلية اآلداب 

بية    وكلية التر
3/4/2021 Online 

15 
ايديولوجية العنف و حوافزها العقدية  

 الموهومة 
 أ.م.د. باسم محمد صالح 

كلية العلوم 

اإلسالمية جامعة  

قسم  سامراء/ 

 العقيدة والفكر 

كلية الهندسة 

 اآلثار كلية و 

العلوم  كلية و 

 اإلسالمية 

8/4/2021 Online 
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5 
 

 جهة االنتساب  اسم المحاض   عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

ي رفض األخر  16
 خض  صالح مهدي  د.  أساليب إصالح نظرة المجتمع ف 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

يعة   الشر

بة كلية   التر

 الرياضة

بية    وكلية التر

 حضوري  15/4/2021

 د. احمد حاتم احمد  موقف القرآن من ظاهرة الغلو والتطرف  17

ي 
ديوان الوقف السن 

مديرية الوقف  –

ي سامراء 
ي ف 
 السن 

 كلية الهندسة 

 –اساتذة 

 –موظفي   

 طالب 

15/4/2021 Online 

 أ.م.د.يوسف حسن محمد  ترسيخ قيم التعايش المجتمعي  18
كلية التربية قسم 

 علوم القرآن

 عامة

- طالب-

-اداري 

 تدريسي 

22/4/2021 online 

19 
ي صدر  

العدالة االنتقالية وتجربة الحكم ف 

 دراسة فكرية معارصة  اإلسالم
ي حمد   أ.د.خالد ناج 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

يعة   الشر

 كلية الزراعة  

 وكلية اآلداب 

 

24/4/2021 Online 
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 الحملة الوطنية االسالمية الشاملة لمناهضة الغلو والتطرف واالرهاب

6 
 

 جهة االنتساب  اسم المحاض   عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

ي أسبابه وطرق عالجه  20  م.م محمد يونس أحمد  التعصب المذهن 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

يعة   الشر

كلية العلوم 

 اإلسالمية 

بية   وكلية التر

29/4/2021 Online 

ي الفكر العشائري والقبلي  21
 د. علي هادي عباس التطرف ف 

ي ديوان 
الوقف السن 

مديرية الوقف  –

ي سامراء 
ي ف 
 السن 

 كلية الهندسة 

 –اساتذة 

 –موظفي   

 طالب 

2/5/2021 Online 

 م.د.يوسف مظهر احمد  على المجتمع المسلم وأثرهاالعالم الجديد   22
كلية التربية قسم 

 علوم القرآن

 عامة

- طالب-

-اداري 

 تدريسي 

4/5/2021 online 

23 
ي 
تحديد مفهوم اإلرهاب االتجاهات العامة ف 

عية قانونية   رؤية تاريخية شر
 أحمد محمد أحمد  أ.د. 

كلية العلوم 

اإلسالمية جامعة  

سامراء/قسم  

 العقيدة والفكر 

كلية الزراعة  

 وكلية الهندسة 
13/5/2021 Online 
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7 
 

 جهة االنتساب  اسم المحاض   عنوان الندوة  ت
الجهة  

 المستفيدة 

  وم وتاري    خي

 انعقاد الندوة 
 المالحظات 

24 
ي 
الوسطية واالعتدال، الطريق لفهم معان 

 االسالم 
 الشيخ ثامر ابراهيم حسي   

ي 
ديوان الوقف السن 

مديرية الوقف  –

ي سامراء 
ي ف 
 السن 

 كلية الهندسة 

اداري -طالب

 تدريسي -

15/5/2021 Online 

 Online 2021/ 5/ 23 عامة  كلية اآلداب  حسين علي  أ.د.أحمد  دور اللغة العربية في ترسيخ التقارب القومي  25

 ا.د.وسام حسين سلمان  ( قيم التسامح تعزز التعايش السلميندوة ) 26
كلية التربية قسم 

 علوم القرآن
 online 26/5/2021 عامة

ي تعزيز الوحدة الوطنية  27
 د.أحمد وسام الدين قوام  دور الطالب ف 

كلية العلوم 

اإلسالمية/قسم  

 العقيدة والفكر 

بية   كلية التر

اداري -طالب

 تدريسي -

27/5/2021 Online 

 أ.د.احسان طه ياسين  نبذ الطائفية وأثرها في التعايش المجتمعي  28
كلية التربية قسم 

 علوم القرآن

 عامة

اداري -طالب

 تدريسي -

7/6/2021 online 

29 
دور االستاذ الجامعي في ترسيخ الوحدة 

 الوطنية 
 م.د.وسام خضير ضاري 

كلية التربية قسم 

 علوم القرآن
 online 15/6/2021 عامة

 


