tبسم اهلل الرمحن الرحيم
نشاطات مؤسسة اهلدى للدراسات
من  6002/26/62الى 6002/20/2

اوالً  :اقامة ( )8مؤتمرات وملتقيات في محافظة ميسان .
ثانيا ً :اقامة ( )62ندوة
ثالثا ً  :أداء ( )22عروض مسرحية
رابعا ً  :أداء ( )2عروض موسيقية وإنشادية .
خامسا ً  :إصدار صحيفة أسبوعية باسم ( صحيفة المرحلة )
سادسا ً  :اقامة ( )5معارض فنية .
ً
اوال  :املؤمترات

ت الموضوع

التاريخ

 1االىووووووووار اوووووووروة حضووووووواري
واحياؤىا واجب وطني

المكان

العمارة
/3/02

0222

المنفذ
مؤسس

المشاركون

البحوث والدراسات
 .1نشووؤ االى ووار ورارطتيووا الجيرااي و الت ريري و
حسين جموب الساعدي

قاعوووووو مركووووووز اليدى و
 .0 CBAاالاووار الناجم و عوون تجفيو
شباب العمارة

االى ووار الوودكتور

 .1وزارة الموووووارد الما يوووو
( وكيل الوزير )

 .0مركووز انعوواش االى ووار

حميد حسن طاىر
 .3عمميات تجفي

االىوار معوقوات ححيواا االىووار

باقتراحات احياا االىووار اسسوتاذ جاسوب حوال

اي جنوب العراق.
 .3المديريوووووووووو العاموووووووووو
لحووووووووووووووض دجمووووووووووووو

المرسومي
 .2اليجوورة اسووبابيا وت ايرىووا عمووة الزراعو االسووتاذ
اب ارىيم رضير الساعدي

 .5التعموويم والحووح اووي االى ووار االسووتاذ عبوود ا

والفرات .
 .2مجوووالس االىووووار اوووي
ميسان .

.5

 CBAاالدارة
1

المدنيووووووووووو لم ووووووووووووات

الجويبراوي

التحال

اي ميسان

 .6جموووووووع مووووووون شووووووويوخ
وعشوووووووووووا ر اىوووووووووووووار

ميسان .
 0التنوع الفكري والا وااي سون

/1/15

مدين العمارة

مؤسس

الحياة والحوار بناااً ليا

0225

قاعووووو سوووووينما

اليدى

مدين العمارة

مؤسس

يوم االحد

العراق

 .1بحوووث تماووول ورق الموووؤتمر لممفكووور االسووو مي  .1مؤسس اليدى
السيد عمار ابو رغي

.

 .0الممت ووووووة الا ووووووااي اووووووي

 .0دراسوووو لكنيووووا توووودور ( المشوووويد الا ووووااي اووووي ميسان.
ميسان ) ل ستاذ حادق ناحر الحكر

.3النروووب الا اايووو والعمميووو

 .3المبووووادى االساسووووي لمدسووووتور اووووي الشووووريع

اي ميسان .

االس مي ل ستاذ قاسم حسين

 .2حضوووور النروووب الا اايووو
من الرجال والنساا.

 3الفيدراليووووو واقمووووويم الجنووووووب /1/16
الم ومات واالااق

0226

يوم
الرميس

قاع مؤسس
اليدى

اليدى

 .1الفيدراليووو لكووول العوووراق ( عوووادل عبووود الووورحيم )  .1مؤسس اليدى

االمين العام لحرك الدعوة االس مي اي العراق  0 .النروووووووووووووووووب الا اايووووووووووووووووو

 .0الفيدراليووو واقمووويم الجنووووب الم وموووات واالاووواق والشرحيات
( حسين جموب ) المشر العام لمؤسس اليدى .3 .مؤسسووووووووووات المجتمووووووووووع

.3شوووبيات حوووول الفيدراليووو ( رحووويم ابوووو جوووري ) المدني

االموووين العوووام لمتجموووع مووون اجووول اليدم راطيووو اوووي  .2المجمووس االستشوواري اووي
2

ميسان

العراق.
 .2الم ومووات االقتحووادي القموويم الجنوووب لموودكتور
(حسوووووين جبووووور الموووووالكي ) عميووووود كميووووو التربيووووو
االساسي اي ميسان .

 2مبوووادئ االساسوووي لمدسوووتور الرموووووووووووويس مؤسسوووووووووووووووووووو
العراقي المرت ب

عح ارً

/7/08

0225

العمارة

 .1الفووووورق بوووووين نظوووووام البرلمووووواني والر اسوووووي

اليوودى ومكتووب

حدا ق

والمرووووتمط الوووودكتور جعفوووور كوووواظم موووودير

الدسوووووووووووتوري اووووووووووووي

ارتبووواط المجنووو

دجم

مكتب االرتباط بالمجن الدستوري .

ميسان .

الدسوتوري اوي
ميسان

 .0الشريع االس مي والدستور حسين جمووب
الساعدي .

 .1مكتووب االرتبوواط لمجن و

 .0المفوضوووووووووي العميوووووووووا
ل نترابوووووووووووات اوووووووووووي

 .3ضوووومانات ح وووووق االنسووووان اووووي الدسووووتور

ميسان .

 .2ال ووووووووا م الميم ووووووو والمفتوحووووووو والووووووودوا ر

ميسان .

ال اضي عمي رشيد ر يس محكم ميسان .

االنترابيوووو الوووودكتور نعوووويم كوووواظم مسووووؤول

المفوضي العمياا ل نترابات

 .3مجموووووووووس محااظوووووووووو
 .2المجمووووس االستشوووواري
السياسوووووووووووووي اوووووووووووووي

ميسان .
 .5مؤسسوووووات المجتموووووع
المدني

 5الممت وووووووووة الفحووووووووومي االول

اليوم

( التنوووووع الفكووووري والا ووووااي

االول

ميسان قاع

.1مؤس

مؤسس

س

اليوووووووم االول ( )0226/0/02م وووووورر الجمسوووووو
اسديب نحير الشيخ

 .1مؤسسوووووووووو اليوووووووووودى
لمدراسات .
3

سووون الحيووواة والحووووار بنووواا

االانين

ليا )

اليدى
لمدراسات

/0/02

اليدى

ح .كمم تعريفي بالممت ة الا ااي وحىدااوو اسسوتاذ

لمدراسات ( نحير جاسم الرفي)
.0رابطووووو

ب.لكنيووووا توووودور بحووووث اسسووووتاذ ( عمووووي حسوووون

اليوم

الا ااي .

ج حبجوووووديات النيووووووض الا وووووااي بحوووووث االسوووووتاذ

الااني

.3

0226

الا ااا

حووووووووووووووووار ىذيمي )

/0/01
0226

لمسمم

الجمس الشعار حامد الياسري

والتضام ح .دور الجامعات اي ظل المتييورات العالميو بحوث
ن.

الدكتور ( حسين جبر المالكي ) .

االربعاا

ب.

/0/00

( العنكبوت الا ااي ) الناقد (محمد قاسم الياسري)

0226

لمسمم والتضامن .

المجمس د مدار ت ومناقشات البحوث .
العراقي

الاالث

 .3المجموووووووووس العراقوووووووووي

( حسين جموب ابو مسمم الساعدي)
اليوووووم الانووووي ( الا اوووواا  )0226/0/01م وووورر

اليوم

 .0رابط حوار الا ااي .

اسوومم المسووال اووي معراوو حح ووال الممالوو

ج .مدار ت ومناقشات البحوث .

اليووووووم الاالوووووث االربعووووواا  0226/0/00م ووووورر
الجمس اراس الحكر

ح .تفسووير الواقووع موون ر و ل تفسووير الح ووا ق بحووث
االستاذ ( جميل التميمي )
ب.

ن ووود الجيووول المحوووض ( م وووال عووون الجووو ار م
4

الا اايووو اوووي ميشوووا بحوووث الناقووود (حوووادق ناحووور
الحكر)
ج .مدار ت ومناقشات البحوث .

د .البوووووان الرتوووووامي لمممت وووووة ( لجنووووو الم وووووررين
لمممت ة).
 6الممت ووووة الا ووووااي االول لمدة ا ا ايام

ميسان و

اووووووووي قضوووووووواا المجوووووووور 05و06و07و/3

المجر

التنوووع الفكووري والا ووااي

قاع

سووون مووون سووونن الحيووواة

مدرس

الكبيووووور تحوووووت شوووووعار 0226

والحوار انعاش ليا

الكبير

مؤسس اليدى
ومجموع من ما في
ال ضاا

تحت شعار تنوع الفكوري

والا ووووااي سوووون الحيوووواة
والحوار بناا ليا

ومناقشات حول استمراري

محور اليوم الااني

وضع حد

الجميو

لمعزل التي يعيشيا

ري

والسيما ما في ابناا ال ضاا .
.3

ما في ميسان

البيان الرتامي لمممت ة

ميسان

.1مؤسس اليدى

اليوم االول 0226/5/05

ا ا ايام من

قاع

لمدراسات

محور اليوم االول ( الما

05و 06و

مؤسس

 .0مجمس السمم

والسمط )

0226/5/07

الممت ة اي ميسان

الا ااي اي قضاا المجر الكبير

.0

ة
الااني

محور اليوم االول

واىميتو .

االبتدا ي

 7الممت ة الا ااي الفحومي يوم الرميس ولمدة

.1

حوار مؤسسو اليوودى لمدراسووات

اليدى

والتضامن .

لمدراسا

 .3رابط حوار الا ااي

المشاركون
 .1ىاشم لعيبي

 .1مؤسسوووووو اليوووووودى
لمدراسات .
 .0رابطووووووووووو حووووووووووووار
الا ااي .

 .3المجمووووس العراقووووي
5

ت

لمسمم والتضامن .

 .0غانم حميد
 .3حسن السممان
عمة ىامش الممت ة يفت المعرض

التشكيمي الراص بمنتدى المراة اي
المجمس العراقي لمسمم والتضامن ارع
ميسان
اليوم الااني 0226/5/06
محور اليوم الااني

( دراسات اي

االدارة واالقتحاد والمجتمع المدني )
المشاركون

 .1جاسم رحيم عذاري
 .0االنس ت ميم عبد الحسين
 .3ااضل جمع جبر الع ابي

اليوم الاالث 0226/5/07
محور اليوم الاالث

( قرااات شعري

لنرب من شعراا المحااظ )
 8المووووووووووووؤتمر السوووووووووووونوي
دراسات اي اكر الشوييد
الحدر

0226/6/5

مؤسس

رابط حوار

اليدى

مركز االمام الحادق ع

حادق ناحر الحكر

مؤسس اليدى لمدراسات
6

ثانيا  :الندوات
ت

الموضوع

التاريخ

المكان

 1االنترابوووووات ترسوووووم مسوووووت بل العوووووراق يوم االانين عح ارً ناحيوووووووووووووووو
الجديد

0225/1/02

المشاركون
 .1المفوضي العميا ل نترابات اي ناحي كميت

كميت

الواا ق
 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

 .3ت رير مفحل

 0االنترابوووووات ترسوووووم مسوووووت بل العوووووراق يوم االانين حباحاً قضاا عمي  .1المفوضوووي العميوووا ل نترابوووات اوووي قضووواا عموووي  .1حور اوتوغرااي
الجديد

0225/1/02

اليربي

اليربي

 .0تحوير CD

 .0مجمس ال ضاا

 .3ت رير مفحل

 .3مؤسس اليدى لمدراسات
 .2حضور غفير البناا ال ضاا من النساا والرجال
 3االنترابوووووات ترسوووووم مسوووووت بل العوووووراق يوم الا ااا حباحاً قضاا قمع
الجديد

0225/1/05

حال

 .1المفوضوووي العميوووا ل نترابوووات اوووي قضووواا قمعووو

 .1حور اوتوغرااي

 .0مجمس ال ضاا

 .3ت رير مفحل

حال

 .0تحوير CD

 .3مؤسس اليدى لمدراسات
 .2حضور غفير البناا ال ضاا من النساا والرجال
 2االنترابوووووات ترسوووووم مسوووووت بل العوووووراق يوم الا ااا عح ارً قضووووووووووووووواا  .1المفوضي العميا ل نترابات اي قضاا الكح ا
الجديد

0225/1/05

الكح ا

 .0مجمس ال ضاا

 .3مؤسس اليدى لمدراسات

 .2حضور غفير البناا ال ضاا من النساا والرجال

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD
 .3ت رير مفحل

7

 5الحووووووار والتواحووووول الا وووووااي مرتكوووووز
اساسي لبناا العراق

يوم السبت عح ارً
0225/3/10

ناحي عمي  .1ر يس مجمس ناحي عمي الشرقي
الشرقي

 .1حور اوتوغرااي

 .0مؤسس اليدى لمدراسات

 .0تحوير CD

 .3جمع من الما فين والشباب

 .3ت رير مفحل

8

ت
6

الموضوع

التاريخ

المكان

المنفذ

الندوات

المشاركون

احترام االنسوان بضومان يوووووووم الا اوووووواا قضووووووووووووووووواا مؤسس اليدى  .1الممت ة الا ااي اي الميمون
ح وقو

عح ارً

0225/2/19

الميمون

 .0جمعي ح وق االنسان العراقي

الواا ق
 .1حووووووووووووووووووور
اوتوغرااي

 .3لجنووو ح ووووق االنسوووان اوووي مجمووووس  .0تحوووووووووووووووير
CD
المحااظ
 .3ت ريوووووووووووووووووور
 .2مؤسس اليدى
مفحل
 .5ما فوووي وكووووادر ال ضووواا مووون الرجوووال
اط

7

مووون اجووول دسوووتور دا وووم يووووووووم السوووووووبت العموووووووووووووووارة مؤسس اليدى  .1مؤسس اليدى
لمب د

عح ارً

محمووووووووووووووووووو

 0225/5/12الماجدي

 .0ن اب الفنانين

 .3جمع جماىيري واسع

 .1حووووووووووووووووووور
اوتوغرااي

 .0تحوووووووووووووووير
CD
 .3ت ريوووووووووووووووووور
مفحل

8

مووون اجووول دسوووتور دا وووم يووووووووووم االحووووووووود العموووووووووووووووارة مؤسس اليدى  .مؤسس اليدى
لمب د

عح ارً

محمووو حوووي

 0225/5/15العسكري

 .0ن اب الفنانين

 .3جمع جماىيري واسع

 .1حووووووووووووووووووور
اوتوغرااي

 .0تحوووووووووووووووير
CD
 .3ت ريوووووووووووووووووور
9

مفحل
9

نوووووودوة اكريوووووو ا اايوووووو

يوووووم الرموووويس مدينووووووووووووووووو

لدراس اكر الشييد عوز عح ارً

العمارة

الوووودين سووووميم ومعوووورض  0225/5/19شارع دجم

لمكتاب

مؤسس اليدى  .1مؤسس اليدى
 .0المركز الوطني لمدراسات

 .1حووووووووووووووووووور
اوتوغرااي

 .3مركز عز الدين سميم الا اقي وممامي  .0تحوووووووووووووووير
CD
االش ار ومجمس المحااظ
 .3ت ريوووووووووووووووووور
مفحل

 12دراسوووووات اوووووي رطووووواب يوووووووم الجمعوووووو
االس مين والمست بل

عح ارً

0225/5/02

مدينووووووووووووووووو
العمارة

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى

 .1حووووووووووووووووووور

 .0مركز االمام الحادق

اوتوغرااي

 .3رابط حوار الا ااي

 .0تحوووووووووووووووير
CD
 .3ت ريوووووووووووووووووور

 .2حضور من النرب الا ااي من
النساا والرجال

مفحل

11

ت

الموضوع

الندوات

المكان

التاريخ

 11المبادئ االساسي لمدستور الجديد

االربعاا عح ارً مدين العمارة

 10التعددي واارىا اي كتاب الدستور

االربعاا عح ارً مدين العمارة

0225/6/8

بناي مؤسس اليدى

 0225/6/15بناي مؤسس اليدى

المشاركون

المنفذ
مؤسس اليدى  .1مؤسس اليدى

 .0رابط حوار الا ااي

 .3اعضاا مجمس المحااظ
مؤسس اليدى  .1مؤسس اليدى
 .0مؤسسات المجتمع المدني
 .3جمع من الما فين والشرحيات

مدين العمارة

 13من اجل دستور دا م لمب د

السبت عح ارً

 12ا اا التسام واااق الحوار

االربعاا عح ارً مدين العمارة

 0225/6/18المجموووووووووس االستشووووووووواري
السياسي

 0225/6/00بناي مؤسس اليدى

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0المجمس االستشاري السياسي الذي يضم جميع
الحركات واالحزاب .

 .3ممامي االحزاب ومنظمات المجتمع المدني
مؤسس اليدى  .1مركز االمام الحادق (ع)
 .0مؤسس اليدى لمدراسات
 .3رابط حوار الا ااي
 .2جمع من الما فين والشرحيات اي المحااظ

11

السبت عح ارً

 15من اجل دستور دا م لمب د

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى

مدين العمارة

 0225/6/05المجموووووووووس االستشووووووووواري
السياسي

الموضوع

ت

التاريخ

 16النظوووووووووووووام الر اسوووووووووووووي االربعاا عح ارً
والبرلماني

المكان
مدين العمارة

0225/6/09

بناي مؤسس اليدى

السبت عح ارً

مدين العمارة

 .0المجمس االستشاري السياسي الذي يضم جميع
الحركات واالحزاب .

 .3ممامي االحزاب ومنظمات المجتمع المدني

الندوات

المشاركون

المنفذ

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0المجمس االستشاري السياسي الذي يضم جميع
الحركات واالحزاب .

 .3ممامي االحزاب ومنظمات المجتمع المدني
 17مووون اجووول دسوووتور دا وووم
لمب د

0225/7/0

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0المجمس االستشاري السياسي الذي يضم جميع
الحركات واالحزاب .
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 .3ممامي االحزاب ومنظمات المجتمع المدني
 18ح ووووووق االقميوووووات اوووووي االانين عح ارً
الدستور

0225/7/2

 19المسوووا ل الر ايووو اوووي االربعاا عح ارً
الدستور

 02المشوووروع الووووطني اوووي
العراق

0225/7/6

يوم السبت

0225/7/9

مدين العمارة
بناي مؤسس اليدى

مدين العمارة
بناي مؤسس اليدى

مدين العمارة

م ر المجمس االستشاري
السياسي اي ميسان

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0ممامي االقميات اي محااظ ميسان

 .3جمع من الما فين اي محااظ ميسان
مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0رابط حوار الا ااي

 .3جمع من الما فين من الرجال والنساا
مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى

 .0المجمس االستشاري السياسي الذي يضم جميع
الحركات واالحزاب .
 .3ممامي االحزاب ومنظمات المجتمع المدني
 .2حضور عام

13

ت

الموضوع

التاريخ

الندوات
المكان

 01الدستور وحياة االنسان

الا ااا عح ارً مدين العمارة

 00الشريع االس مي والدستور

االربعاا عح ارً مدين العمارة

 03اسووووووتط ع حووووووول المبووووووادئ االساسووووووي

السبت حباحاً مدين العمارة

 0225/7/10كازينو النجماوي

 0225/7/02بناي مؤسس اليدى

المشاركون

المنفذ
مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى

 .0حضور جماىيري واسع
مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0كمي المعممين المفتوح

 .3جمع من االساتذة والما فين والشرحيات
اي المحااظ

لمدستور مع شرحيا

 0225/7/16بناي مؤسس اليدى

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى

 .0مركز الدراسات والبحوث العممي
 .3رابط السجناا السياسيين
 .2جمع من ابناا محااظ ميسان

 02متابع سير إعمال المجن الدستوري

السبت عح ارً

مدين العمارة

 0225/7/16بناي مؤسس اليدى

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0المجمس السياسي االستشاري
 .3مؤسسات المجتمع المدني
 .2حضور عام
14

 05المبادئ اسساسي لمدستور

الجمع عح ارً ناحي المشرح
0225/7/00

مؤسس اليدى  .1مكتب ارتباط المجن الدستوري
 .0مؤسس اليدى
 .3منتدى الفكر الا ااي

 .2جمع غفير من اىالي الناحي
 06شوووووووورح سليووووووووات إرسووووووووال الم ترحوووووووووات السبت عح ارً
والتوحيات إلة المجن الدستوري

مدين العمارة

0225/7/07

مؤسس اليدى  .1مكتب ارتباط المجن الدستوري
 .0مؤسس اليدى لمدراسات
 .3جمع غفير من اىالي الناحي

 07سرر التطورات السياسي والدستوري

االربعاا عح ارً

 08التطورات السياسي والدستوري

السبت عح ارً

مدين العمارة

 0225/7/32بناي مؤسس اليدى

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0كمي المعممين المفتوح

 .3جمع من االساتذة والما فين والشرحيات
اي المحااظ
 .2منظمات المجتمع المدني اي ميسان

مدين العمارة

 0225/8/1بناي مؤسس اليدى

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0مركز الدراسات والبحوث العممي
 .3رابط السجناا السياسيين

 .2جمع من ابناا محااظ ميسان
 .5المجمس االستشاري اي ميسان
15

 09دور مؤسسووووات المجتمووووع الموووودني اووووي االربعاا عح ارً مدين العمارة
العممي الدستوري

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى
 .0المجمس السياسي االستشاري

 0225/8/6بناي مؤسس اليدى

 .3مؤسسات المجتمع المدني
 .2حضور عام
مدين العمارة

 32ال ضايا الر اي اي العممي الدستوري

السبت عح ارً

0225/8/13

مؤسس اليدى

 31دور مجموووووس المحااظووووو اوووووي العمميووووو

السبت عح ارً

مدين العمارة

0225/8/02

مؤسس اليدى

 30ال مركزي ومنااعيا لممحااظ

السبت عح ارً

مدين العمارة

مؤسس اليدى  .1مكتب ارتباط المجن الدستوري
 .0مؤسس اليدى
 .3المجمس االستشاري

 .2جمع غفير من اىالي الناحي
الدستوري

مؤسس اليدى  .1مكتب ارتباط المجن الدستوري
 .0مؤسس اليدى لمدراسات
 .3جمع غفير من اىالي الناحي
 .2حعضاا من مجمس المحااظ

0225/8/07

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

 .1المجمس االستشاري اي ميسان
 .0منظمات المجتمع المدني

16

3

مناقش الباب االول لمسودة الدستور

االربعاا عح ارً

مدين العمارة

3

مناقش مسودة الدستور

السبت عح ارً

مدين العمارة

0225/9/12

مؤسس اليدى

االنترابات وح وق االنسان

السبت عح ارً

مدين العمارة

3
2

0225/9/7

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

 .1مؤسسات المجتمع المدني

مؤسس اليدى

 .1مؤسسات المجتمع المدني

 .0جمع غفير من حبناا المحااظ
 .0جمع غفير من حبناا المحااظ
 .3مجمس االستشاري

3
5

0225/9/17

مؤسس اليدى

3
6

استضووووواا عميووووود كميووووو ا داب اوووووي الرميس عح ارً

مدين العمارة

جامع االمام الحادق

0225/9/00

3

مناقش مسودة الدستور

السبت حباحا

مدين العمارة

0225/9/02

مؤسس اليدى

السبت عح ارً

مدين العمارة

مؤسس اليدى

 .1مؤسسات المجتمع المدني
 .0جمع غفير من حبناا المحااظ
 .3مجمس االستشاري

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

 .1مركز االمام الحادق
 .0الوق

الشيعي

 .3حقسام جامع االمام الحادق اي ميسان

7

مؤسس اليدى

 .1مؤسسات المجتمع المدني
 .0جمع غفير من حبناا المحااظ
 .3مجمس االستشاري

3
8

سلي التحويت عمة مسودة الدستور

0225/9/02

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

 .1مؤسسات المجتمع المدني
.0جمع غفير من حبناا المحااظ
 .3مجمس االستشاري
17

3

مناقش و بوواب الح وووق والحريووات موون

9

مسودة الدستور

2

الدورة الا ااي التربوي النسوي

السبت عح ارً

0225/9/08

مدين العمارة

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

.1مؤسسات المجتمع المدني
.0جمع غفير من حبناا المحااظ
.3مجمس االستشاري

2

االانين

مؤسس اليدى .1مؤسس اليدى

0226/1/32

2

سوووتراتيجي التنميووو الوطنيووو ( حم ووو

2

الواقع البي ي لمحااظ ميسان

االربعاا

مدين العمارة

0226/3/8

مؤسس اليدى

1

ن اشي )

0226/3/5

 .0مديري التربي اي

االقضي والنواحي

 .3منظم ميرسي كور

واالقضي والنواحي

ميسان

الرميس

 .1معممات عدد ( )72معمم اي المركز

مؤسس اليدى  .1المجمس العراقي لمسمم
والتضامن

 .0الدارسات اي محو االمي اي المركز
 .1مؤسس اليدى

 .0مجموع من االساتذة والمرتحين

 .0مركز االمام الحادق
0

مؤسس اليدى

 .3مديري البي

اي ميسان .

 .2مؤسس اليدى لمدراسات .
 .5مجموع من االطباا وموظفي البي

اي

ميسان .
2
3

مناقشوووو مسووووودة قووووانون مؤسسووووات

المجتمع المدني

مدين العمارة

مؤسس اليدى

مؤسسات المجتمع المدني
اي ميسان

مؤسس اليدى لمدراسات .

18

2

حمسي ا ااي حدبي

.2
2

مناقشووو الرطووو السوووتراتيجي لتنميووو

 .5واالعمار

الرميس

مدين العمارة

اتحاد االدباا والكتاب اي

0226/3/9

مؤسس اليدى

ميسان

االانين

مدين العمارة

 .1مجمس السمم

والا ااا

مؤسس اليدى

والتضامن

واالربعاا
/13،12،15

مؤسس اليدى لمدراسات .
مؤسس اليدى لمدراسات.

من

 .0مجموع

االساتذة المرتحين

0226/3
2

العرب وتحوالت العالم

الرميس

0226/3/17

مؤسس اليدى

2

دوره المراقب اإلع مي

الا ااا

مدين العمارة

واسربعاا

مؤسس اليدى

6

مدين العمارة

مركز االمام الحادق

 .1مؤسس اليدى .
 .0رابط حوار .

 .3اتحاد االدباا .
 .2مجمس العراقي السمم والتضامن.
7

مركز التنمي العراقي

/3/15،16
0226

2

م ارن ن دي بين السينما والرواي

8
2
9

دراسووو اوووي كتووواب موووني حىووول البيوووت

تنووووع ادوار ووحووودة ىووود ( بمناسوووب

يوم الرميس

مدين العمارة

0226/2/6

مؤسس اليدى

يوم السبت

مدين العمارة

0226/2/8

مؤسس اليدى

اتحاد االدباا والكتاب

.1

مؤسس اليدى لمدراسات .

.0

اتحاد الححفيين اي ميسان .

.3

رابط االع ميين اي ميسان .

 .1مؤسس اليدى .
 .0مؤسسات المجتمع المدني .

مركز

الحادق(ع)

االمام

 .1مؤسس اليدى لمدراسات
 .0رابط حوار الا ااي .

19

ذكر استشياد محمد باقر الحدر )
5

حمسي حدبي نسوي

2

يوم الجمع
0226/2/12

5

العراق اي ميب الرياح الدولي دراس

1

معراي

5

االع م س ح ذوحدين

مدين العمارة

مجمس العراقي لمسمم

مؤسس اليدى والتضامن

يوم االربعاا

مدين العمارة

الموااق

مؤسس اليدى

 .1منظم الس م والت دم .
 .3مؤسس اليدى لمدراسات .

مؤسس اليدى

 .1مؤسس اليدى .
 .0حضور جماىيري واسع .

0226/2/19
0

دور ال نووووات الفضوووا ي العراقيووو اوووي
اظيار الح ي

يوم االحد
الموااق

مدين العمارة

مؤسس اليدى

0226/5/12

 .1مجمس المحااظ
ميسووان

 . 0مركز االمام الحادق

 .1مؤسس اليدى لمدراسات
 .0ال نوات الفضا ي .

 .3رابط حوار الا ااي .

(ع)
5

ادارة المؤسسات االع مي

5

االس م والتحديات الرارجي

3

12

و0226/5/11

مدين العمارة

مؤسس اليدى

دورة ولمدة

 .1مركز تنمي

المجتمع المدني

 .1مؤسسات المجتمع المدني االع مي .
 .0جمع من االع ميين .

العراقي قسم
االع م .

يومان

 .0مؤسس اليدى
لمدراسات
يوم الرميس

مدين العمارة

مركز اإلمام الحادق

 .1مؤسس اليدى لمدراسات .
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2
5

الديم راطي

5
5
5

التعدديوووو مظيوووور حضوووواري ( الشوووويخ

7

ارحان الساعدي

5

ماىي العن

اليدى

سووووونوي لمؤسسووووو

8

يوم السبت

5
9

الزمان

6

دور عموول منظمووات المجتمووع الموودني

6

تعديل قانون االحوال الشرحي

اي ظل التحول الديم راطي

حعضاا مؤسس اليدى لمدراسات

االجماعي

0226/5/02

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى
لمدراسات

حعضاا مؤسس اليدى لمدراسات

مدين العمارة

يوم االانين

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

حعضاا مؤسس اليدى لمدراسات

0226/7/17
يوم الرميس

لمدراسات
مؤسس اليدى

0226/7/02
زيوووووارة االموووووام الحسوووووين (ع) واعيووووو

2

/6/31_32

مؤسس اليدى

معيد التنم التطوير

0226
اجتموووواع النحووووو

6

0226/5/11

مؤسس اليدى

 .0جمع من الما فين .

يوم االربعاا

مؤسس اليدى

مركز االمام الحادق

 .1رابط حوار الا ااي

(ع)

 .0حعضاا مؤسس اليدى لمدراسات

رابط حوار الا ااي

 .1حعضاا مؤسس اليدى لمدراسات

0226/7/06
يوم االربعاا

0226/7/06
يوم االحد

1

0226/7/32

 .0رابط حوار الا ااي
مؤسس اليدى مركز التمي

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

مؤسس اليدى منظم كفال االيتام

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

العراقي

6

ن ووود واعووووادة الع وووول ( د .كمووووال عبوووود 0226/8/12

مؤسس اليدى مؤسس اليدى

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

6

ل ووواا مجموووس النوووواب موووع مؤسسوووات 0226/8/11

مؤسس اليدى مؤسس اليدى

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

0

ا

)

اعضاا مؤسس اليدى

21

3

المجتمع المدني اي ميسان

6

ورش عمل حول المحالح الوطني

2
6
5
6

اعضاا مؤسس اليدى
12و/8/11

مؤسس اليدى الجمعي العراقي لمتييير

0226
ح وق الميجرين
انح ار

المؤل

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني
اعضاا مؤسس اليدى

0226/8/18

مؤسس اليدى الجمعي العراقي لح وق

مؤسس اليدى

0226/8/18

مؤسس اليدى رابط حوار الا ااي

مؤسس اليدى

االنسان

6
6

مسوويرة الحووار الوووطني ( عووادل عووادل 0226/8/19

7

الرحيم )

6

ح وق الميجرين

اعضاا مؤسس اليدى
0226/8/01

8
6

مؤسس اليدى الجمعي العراقي لح وق

مؤسس اليدى

االنسان
ميرجان كميت االسدي

9
7

مؤسس اليدى مؤسس اليدى

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

01و/8/03

مؤسس اليدى الجمعي الا ااي المست م

مؤسس اليدى

0226
ورش عمل حول المحالح الوطني

2

02و/8/05

مؤسس اليدى الجمعي العراقي لمتييير

0226
لبنوووووان والوحووووودة الوطنيووووو

0226/8/06

7

حوووووزب ا

1

( غانم حميد )

7

ح وووووق النووووازحين ( المحووووامي حيوووودر 0226/8/18

0

جاسب واحمد موحان )

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني
اعضاا مؤسس اليدى

مؤسس اليدى مركز االمام الحادق(ع)
مؤسس اليدى الجمعي العراقي لح وق

مؤسس اليدى
مؤسس اليدى

االنسان
22

7

ورش عمل حول المحالح الوطني

0226/8/31

مؤسس اليدى الجمعي العراقي لمتييير

3

مؤسس اليدى
اعضاا مؤسسات المجتمع المدني
اعضاا مؤسس اليدى

7

ورش حول المحالح وكسب التاييد

3و/8/9/2

مؤسس اليدى مركز التنمي

7

ورش حول المحالح وكسب التاييد

0و/12/3

مؤسس اليدى مركز التنمي

2

0226

مؤسس اليدى

اعضاا مؤسسات المجتمع المدني
اعضاا مؤسس اليدى

0226

5
7

امسي ا ااي حول الروا وي عموي بودر 0226/9/19

6

( حادق ناحر وحسن السممان )

مؤسس اليدى
اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

اعضاا مؤسس اليدى
مؤسس اليدى مركز االمام الحادق (ع)

مؤسس اليدى
اعضاا مؤسسات المجتمع المدني

اعضاا مؤسس اليدى

23

ً
ثالثا  :عروض مسرحية وسينمائيه
ت

1

الموضوع

التاريخ

الوودعوة ل نترابووات وتعموويم النوواس يوم االانين عح ارً

المكان
ناحي كميت

طري ووو االنترابوووات تحوووت عنووووان 0225/1/02

0

طري ووو االنترابوووات تحوووت عنووووان 0225/1/02

( تعال وانترب )
3

الوودعوة ل نترابووات وتعموويم النوواس
طري ووو االنترابوووات تحوووت عنووووان

يوم الا ااا حباحاً
0225/1/05

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

 .1حور اوتوغرااي

والمسرح اي ميسان

( تعال وانترب )

الوودعوة ل نترابووات وتعموويم النوواس يوم االانين حباحاً

باش ار

المشاركون

الواا ق

قضاا عمي
اليربي

قضاا قمع حال

باش ار

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

والمسرح اي ميسان

باش ار

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

والمسرح اي ميسان

 .0تحوير CD

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

( تعال وانترب )
2

الوودعوة ل نترابووات وتعموويم النوواس
طري ووو االنترابوووات تحوووت عنووووان

يوم الا ااا عح ارً

قضاا الكح ا

0225/1/05

باش ار

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

والمسرح اي ميسان

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

( تعال وانترب )
5

تعال نكتب الدستور

0225/5/12

محم الماجدي

باش ار

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

 .1حور اوتوغرااي
24

 .0تحوير CD

والمسرح اي ميسان

6

تعال نكتب الدستور

0225/5/15

محم الحي

باش ار

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

 .1حور اوتوغرااي

7

مسرحي اين الح ي

يوم الرميس

مؤسس اليدى

باش ار

مؤسس اليدى ون اب الفنانين

 .1حور اوتوغرااي

8

عرض سينما ي ( سيريانا )

يوم االربعاا

مؤسس اليدى

اتحاد االدباا وباش ار

9

عووووووووورض سووووووووويتما ي ( مممكووووووووو

0226/2/13

العسكري

0226/6/7

ومنظم مرسي كور

 .0تحوير CD

مؤسس اليدى ومركز حور اوتيرااي

االمام الحاق(ع)
مؤسس اليدى

اتحاد االدباا وباش ار

مؤسس اليدى ومركز حور اوتيرااي

 12امم سينما ي روندا

0226/7/9

مؤسس اليدى

اتحاد االدباا وباش ار

مؤسس اليدى ومركز حور اوتيرااي

 11عرض سينما ي حراع الذ اب

0226/9/18

مؤسس اليدى

السماا )

يوم االربعاا

والمسرح اي ميسان

 .0تحوير CD

0226/7 /5

االمام الحاق(ع)
االمام الحاق(ع)

اتحاد االدباا وباش ار

االمام الحاق(ع)

مؤسس اليدى ومركز حور اوتيرااي

25

ً
رابعا  :أناشيد وعروض موسيقية
ت

الموضوع

1

الحث عمة حضور االنترابات

التاريخ

المكان

0225/1/02

ناحي كميت

حباحاً

المشاركون
باش ار

اتحاد الموسي يين اي ميسان وارق االنشاد
الفني

0

الحث عمة حضور االنترابات

0225/1/02

قضاا عمي

باش ار

3

الحث عمة حضور االنترابات

0225/1/05

قضاا قمع حال

باش ار

2

الحث عمة حضور االنترابات

عح ارً

اليربي

عح ارً

مؤسس اليدى لمدراسات وباداا

اتحاد الموسي يين اي ميسان وارق االنشاد

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

الفني

حباحاً

0225/1/05

مؤسس اليدى لمدراسات وباداا

الواا ق

مؤسس اليدى لمدراسات وباداا

اتحاد الموسي يين اي ميسان وارق االنشاد

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

الفني

قضاا الكح ا

ب ش ار

مؤسس اليدى لمدراسات وباداا

اتحاد الموسي يين اي ميسان وارق االنشاد

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD
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الفني

5

الحث عمة حضور االنترابات

0225/2/11

العمارة

6

امسي ا ااي ( قرااة شعري

0226/6/00

العمارة

ن دي )

عح ارً

حباحاً

ب ش ار

مؤسس اليدى لمدراسات وباداا

اتحاد الموسي يين اي ميسان وارق االنشاد

 .1حور اوتوغرااي
 .0تحوير CD

الفني
مع لجن ح وق االنسان اي مجمس
المحااظ

باش ار

مؤسس اليدى لمدراسات باداا اتحاد  .1حور اوتوغرااي
االدباا والكتاب

 .0تحوير CD

27

خامسا  :إصدار صحيفة أسبوعية تعني بالثقافة والقضايا السياسية باسم ( صحيفة املرحلة )
ت

الموضوع

التاريخ

المكان

1

احدار ححيف المرحم العدد

0225/12/8

ميسان

المشاركون
ب ش ار

حفر

0

احدار ححيف المرحم العدد

الححفيين والمحررين

0225/12/02

ميسان

باش ار

االول

3

احدار ححيف المرحم العدد

2

0225/11/12

ميسان

باش ار

5

الااني

مؤسس اليدى لمدراسات وعدد من
الححفيين والمحررين

0226/8/12

ميسان

باش ار

الاالث
احدار ححيف المرحم العدد

مؤسس اليدى لمدراسات وعدد من
الححفيين والمحررين

الااني
احدار ححيف المرحم العدد

مؤسس اليدى لمدراسات وعدد من

مؤسس اليدى لمدراسات وعدد من
الححفيين والمحررين

0226/9/12

ميسان

باش ار

مؤسس اليدى لمدراسات وعدد من
الححفيين والمحررين

28

29

ً
سادسا :اقامة معارض فنية
الموضوع

ت

 1االىوار تراث وحمود

التاريخ

المكان

المنفذ

المشاركون

 06و  07و 08و09

مؤسس اليدى

مؤسس اليدى

ن اب الفنانين واتحاد

0223/10/
 0الواووووا ق لجوووو ار م النظووووام معوووورض
وحفل

0225/2/11

الفنانين التشكيمين
مدين العمارة

لجن ح وق

كازينو النجماوي ( حدا ق

االنسان اي

دجم )

مجمس المحااظ

 .1لجن ح وق االنسان اي
مجمس المحااظ

 .0مؤسس اليدى

ومؤسس اليدى  .3اتحاد الموسي يين

 .2جميع االحوزاب والحركوات
والمنظمات اي ميسان
 .5جميور محااظ ميسان

3

المعرض التشكيمي لمفنان حباح 15و16و0226/3/17

مؤسس اليدى

حباح شييت

مؤسس اليدى لمدراسات

شييت
2

بمناسب مرور رمسين عاماً

عمة تاسيس جمعي التشكيمين

15و  16و

مؤسس اليدى

0226/5/17

جمعي تشكيمين

مؤسس اليدى لمدراسات

العراقيين

العراقيين ارع ميسان
5

المعرض التشكيمي الراص

 05و  06و

بمنتدى المراة

0226/5/07

مؤسس اليدى

المجمس العراقي
لمسمم والتضامن

 .1رابطووووووووووووووو حووووووووووووووووار
الا ااي .
 .0مؤسسووووووووو اليووووووووودى
31

لمدراسات .
 .3اتحاد االدباا .

31

