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نوع  عنوان النشاط ت

النشاط 

)س مينار 

حلقة –

 دراس ية(

 اترخي الانعقاد امس التدرييس

ا .د امل هندي  مسنار مقومات البحث العلمي الرصني 1

 اكطع

22-12-2016 

دور مراكز البحث العلمي يف صناعة  2

 القرار الس يايس الامرييك 

ا .م.د صباح عبد  ====

 الرزاق محد

19-12-2016 

املناجه البحثية وعالقهتا ابلعلوم انواع  3

 الانسانية

ا .م.د محيد  ====

 فاضل حسن

14-12-2016 

ا .م .د بتول  حلقة اثر املهنج الوصفي يف كتابة البحث 4

 حسني علوان

21-12-2016 

ا .م .د تغريد  حلقة املهنج التارخيي يف البحث العلمي 5

 حنون عيل 

28-12-2016 

ا .م .د عبري  مسنار  معايري اجلودة يف البحث العلمي  6

 سهام همدي 

4-1-2017 

دور مراكز البحوث وادلراسات يف دمع  7

 البحث العلمي 

ا .م.د همدية  ====

 صاحل حسن 

5-1-2017 

ا .م .د امحد  ===== رشوط الاس تالل يف البحث العلمي  8

 عدانن عزيز

8-1-2017 

اثرها يف تطوير تكنولوجيا املعلومات و  9

 البحث العلمي

ا .م .د غسان  =====

 عالكوي صاحل

9-1-2017 

ا .م.د عيل ماكل  ===== مناجه البحث وفلسفات العلوم  10

 عبود

15-1-2017 

صعوابت كتابة البحث العلمي يف  11

 ادلراسات الانسانية

ا .م .د طارق  =====

 عبد احلافظ 

10-1-2017 

ا .م .د س ناء  ===== العلميةرشوط ترصني اجملالت  12

 اكظم اكطع

16-1-2017 
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ا .د امل هندي  مسنار مناجه البحث يف الفكر الاساليم 13

 اكطع

20-2-2017 

ا .م.د صباح عبد  ==== دور النخبة يف تطوير البحث العلمي 14

 الرزاق محد

27-3-2017 

العالقة بني املهنج الاس تقرايئ  15

 والاس تنباطي

محيد  ا .م.د ====

 فاضل حسن

22-2-2017 

ا .م .د بتول  ==== اسلمة املعرفة "" النظرية والتطبيق 16

 حسني علوان

28-2-2017 

ا .م .د تغريد  حلقة املناجه املعارصة يف البحث العلمي 17

 حنون عيل 

26-2-2017 

جتنب املهنج املقارن يف البحوث  18

 املعارصة

ا .م .د عبري  مسنار

 سهام همدي 

1-3-2017 

ا .م.د همدية  حلقة معوقات البحث العلمي  19

 صاحل حسن 

5-3-2017 

ا .م .د امحد  مسنار نظرية املعرفة يف البحث العلمي 20

 عدانن عزيز

12-3-2017 

مناجه استرشاف املس تقبل يف البحث  21

 العلمي

ا .م .د غسان  ====

 عالكوي صاحل

20-3-2017 

الانسانية "" تفاوت مناجه العلوم  22

 الرضورة والاماكن

ا .م.د عيل ماكل  ====

 عبود

2-4-2017 

الاخطاء الشائعة يف كتابة البحث  23

 العلمي

ا .م .د طارق  ====

 عبد احلافظ 

30-3-2017 

ا .م .د س ناء  حلقة مقومات البحث العلمي اجليد 24

 اكظم اكطع

10-4-2017 

 2017 مخيس دهام  ا.د ==== انواع النظم الانتخابية 25

 2017 ا .م .د معر مجعة  ==== التحليل الس يايس اسسه وابعاده 26

املتغيريات املوضوعية يف معلية رمس  27

 الس ياسة العامة

ا .م .د فرح ضياء  ====

 حسني

2017 

 2017 ا .م .د مخيس حزام وايل  ==== الاغلبية الس ياس ية 28
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ا .م .د رغد  ==== الطائفية والاستبداد  29

 نصيف 

2017 

اس تخدام الامنذج الرايضية يف دراسة  30

 العالقات ادلولية

ا .م .د فايق  س مينار

 حسن جامس

1-3-2017 

اثر التفكري والتخطيط الاسرتاتيجي  31

يف صناعة القرار الاسرتاتيجي االتفاق 

النووي بني ايران والوالايت املتحدة 

 الامريكية

 ا .م .د محمد عزيز ====

 عبد احلسن

22-2-2017 

 


