خطة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والحلقات النقاشية لعام 2021
عنوان النشاط
المقترح مع ادراج
نوعة ازاء
العنوان (مؤتمر,
ندوة ,ورشة
عمل ,حلقة
نقاشية

موعد االنعقاد (يوم
,شهر ,سنة)

تخصص
مدة
النشاط
االنعقاد
علوم هندسية,
طبية
وصحية,علوم
زراعية ,علوم
اجتماعية,
علوم انشائية)

-1المؤتمر المركزي
الخاص بالمركز /
المراة وازمات الواقع
الراهن من التحديات
الى الفرص

2021/12/1

يوم

علوم اجتماعية
وانسانية

-2الندوة المركزية
ندوة  /التباعد
االجتماعي
وانعكاساته على
المراة في ظل
covid_19

2021/2/10

يوم

علوم اجتماعية
وانسانية

جهات
المشاركة
ان وجدت
(كليات ,
جامعات,
مؤسسات ,
وزارات)

الهاتف
النقال

البريد
االلكتروني

نبذة عن النشاط

مكان
االنعقاد

الجهة
المنظمة
(القسم ,
الفرع,
الوحدة)

Dr> athraaismael
1964@jmail.com

في ظل االزمات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والصحية والنفسية والتربوية
الراهنة التي يشهدها العالم بشكل عام
والمجتمع العراقي بشكل خاص  ,فان
وضع المراة يواجه تحديات بكافة
المجاالت وتباين الستغالل الفرص
المتاحة لذلك فان من الضروري طرح
النقاش من خالل محاور المؤتمر
للوصول الى توصيات لخدمة المراة
والمجتمع
دراسة االنعكاسات التي سببها التباعد
االجتماعي الذي اتخذ كاجراء وقائي من
فيروس كورونا المستجد على المراة مع
القاء الضوء على اهم التاثيرات المتسببة
منه.

جامعة بغداد

مركز دراسات
المرأة (مؤتمر
مركزي)

077095928
78
مديرة المركز

جامعة بغداد

مركز دراسات
المراة (ندوة
مركزية)

770959287
8

 _3ندوة  /الجهود
الدولية لمواجهة
تداعيات االزمة
الوبائية على النساء

_4ندوة  /االبعاد
الجندرية الزمة
كورونا في العراق

2020/1/27

يوم

علوم اجتماعية

يتناول االثار غير السياسبة الزمة كورونا
على النساء والتي من شانها ان تعمق
فجوة النوع االجتماعي من خالل الكشف
عن االثار الصحية والتربوية والنفسية
واالقتصادية واالجتماعية الزمة كوفيد
 19على النساء
سيتناول النشاط الوسائل التي اتخذتها
سلطات الدولة العراقية لتنفيذ قرار
 1325الخاص بالمراة واالمن والسالم
فضال عن دور السلطة الرابعة ومنظمات
المجتمع المدني.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية تؤدي النساء
معظم اعمال الرعاية غير مدفوعة االجر
في العالم ,خاصة في ظروف انتشار
فيروس كوفيد_ 19مما يسبب العبء
على النساء وتعرضهن للتهميش
واالمراض النفسية كلما طال الفيروس
على المجتمع واالسرة والقى النتائج غير
مرغوبة على النساء

2021/3/22

 _5ندوة /االليات
الوطنية لتنفيذ قرار
 1325في العراق

2021/3/31

 _6ندوة /منظمة
الصحة العالمية
ومستجدات المرحلة
الراهنة _ النساء
المهشمات  /إنموذجا

2021/4/27

ً

يوم

علوم انسانية
واجتماعية

تهدف هذه الندوة بيان الجهود الدولية
الرامية للحد من ازمة وباء كورونا
ومعرفة لتلك الجهود وما هي طرق الحد
منها ولمواجهة اخطر تداعيات هذه
الظاهرة على البناء والوصول الى ابرز
النتائج والحلول والمقترحات المعالجة
لتلك الظاهرة

يوم

علوم انسانية

المنصة
االلكترونية
zoom

قسم بحوث
المجتمع
الدولي

مختصون
واساتذة
جامعات
ومؤسسات
رسمية
عراقية
وعربية
وعالمية
مؤسسسة ام
اليتم التنمية

جامعة بغداد

قسم بحوث
التمكين وبناء
القدرات

يعقد
الكترونيا

قسم السياسات
والتشريعات

كلية االعالم
الجامعة
العراقية

المنصة
االلكترونية
Zoom

قسم البحوث
المجتمع
الدولي

الوزارات
والمؤسسات
الحكومية
والجامعات
العراقية
والعربية
والعالمية

079013694
12

@Abeerkhalidyyy
yahoo.com

078123066
7

Asmaajameel71
@yahoo.com

077309007
89

Maysoon.law@y
ahoo.com

يوم

علوم انسانية

ستتناول الندوة كوتا النساء في مجال
االمن المعلوماتي وصنع القرار

يعقد
الكترونيا

قسم بحوث
والسياسات
واتشريعات

مركز
المعلومات في
لندن

-7ندوة  /تمثيل النساء 2021/11/17
في مواقع صنع
القرار ضمن قطاع
االمن المعلوماتي
 _8ورشة عمل
تعميم مراعاة النوع
االجتماعي في بيئة
العمل

2021/4/21

يوم

علوم اجتماعية

 _9ورشة عمل/
الجندر ومعوقات
التنمية المستدامة_
جائحة كورونا واليات
المعالجة

2021/5/30

يوم

علوم انسانية
واجتماعية
وصحية

كليلت
الجامعة
المنصة
االلكترونية

قسم بحوث
المجتمع
الدولي

وزارات
الدولة
والمؤسسات
الرسمية

_10ورشة عمل/
طرق الحماية من
االبتزاز االلكتروني

2021/10/4

يوم

علوم اجتماعية

تهدف الورشة الى بناء قابليات الكوادر
العليا في المؤسسات والكليات التابعة الى
جامعة بغداد فيما يتعلق بادماج النوع
االجتماعي ومراعاة احتياجات النساء في
بيئة العمل لضمان احداث تغيرات ايجابية
وتهيئة بيئة عمل داعمة ومالئمة للنساء
تعد عبارتا المشاركة والجندر جزء ال
يتجزء من خطاب التنمية المستدامة وذلك
من خالل هذين المفهومين باالمكان تمثيل
اكثر الفئات تهميشا (للنساء) الخذ
ادوارهم واستخدام المنهجيات التشاركية
في رسم السياسة التنموية 2030_2020
والوقوف على حلول ومعالجات لرسم
السياسة التنموية وفق اسس علمية
مدروسة
تتناول االستعمال الواسع لوسائل
التواصل االجتماعي خاصة بين الشابات
الالتي يمكن ان يتعرضن لخطر االبتزاز
االلكتروني مايستدعي رفع الوعي لدى
هذه الفئة وخاصة طالبات الجامعة
لمخاطرة هذا االبتزاز وطرق الحماية منه

كليات
جامعة بغداد
المنصة
االلكترونية

قسم بحوث
التمكين وبناء
القدرات

منظمة بنت
الرافدين

كليات
الجامعة

قسم بحوث
التمكين وبناء
القدرات

منظمة
تواصل

 _11حلقة نقاشية /
تجربة التعليم
االلكتروني في ظل
جائحة الكورونا
دراسة مقارنة

2021/2/25

يوم

علوم النسانية
واجتماعية

_12حلقة نقاشية /
مكافحة االتجار
بالنساء في ضوء
القانون العراقي
 _13حلقة نقاشية /
المراة واالنتخابات
القادمة في العراق -
التحديات والفرص

2021 /3/1

يوم

علوم انسانية

2021/5/19

يوم

2021/10/19

يوم

 _14حلقة نقاشية /
عمالة الفتيات مابين
االباحة والتحريم في
النصوص الداخلية
والمقارنة

تحت وطئة جائحة كورونا والتي
تسبب على اثرها تعطيل مختلف
المؤسسات التعليمية في العالم اختلفت
وتباينت من حيث النتائج المتوخاه من
بعض دول العالم لم يتاثر التعليم بشكل
كبير لما تمتلكه من توظيف التكنلوجيا
بشكل كبير بتناول نتائج التجربة
ومقارنتها بتجربة الدول المتقدمة
االخرى دراسة علمية مقارنة
سيتناول النشاط النصوص القانونية التي
نصت على مكافحة االتجار بالنساء في
العراق

المنصة
االلكترونية
Zoom

قسم بحوث
المجتمع
الدولي

المنصة
االلكترونية
Zoom

قسم السياسيات اليوجد

في ظل اقتراب موعد االنتخابات المبكرة
التي دعى اليها رئيس الوزراء البد من
طرح العديد من االمور للنقاش  :منها
التحديات التي تواجه المرشحات والسلوك
التصويتي للمراة وطرق ضمان وصول
النساء الى السلطة التشريعية في ظل
قانون االنتخابات الجديد
المنصة
ستتناول الحلقة النصوص القانونية في
االلكترونية
قانون العمل التي اجازة عمل الفتيات في
Zoom
اعمال معينة وبنصوص مجددة فضال عن
مقارنتها في القانون الدولي
المنصة
االلكترونية
Zoom

علوم انسانية

المؤسسات
الرسمية
والجامعات
العراقية
والعربية

والتشريعات

قسم التمكين
وبناء القدرات

قسم بحوث
السياسات
والتشريعات

مركز
الدراسات
الدولية في
جامعة بغداد

اليوجد

