وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT

توثيق نشاطات وحدة اإلعالم والعالقات العامة
للمدة من (  ) 6112 /9 /1إلى ( ) 6117 /7 /1
التسلسل

القسم

عنوان الفعالية أو النشاط

التأريخ

شهر أيلول 6112
-1

عمادة كلية اآلداب

جلسة ترحيبية بطلبة الدراسات العليا (

جامعة بغداد

الماجستير والدكتوراه ) المقبولين للعام
الدراسي الحالي 6117 / 6112

-6

يوم الثالثاء العشرين من
شهر ايلول  6112في
قاعة اإلدريسي

قسم اآلثار

اصدار دليل الرسائل واألطاريح المنجزة

للمدة من عام  1921إلى عام 6111

أيلول 6112

 ،الطبعة األولى لبحوث اآلثار للفرعين

اإلسالمي والقديم والدراسات المسمارية

شهر تشرين األول 6112
-3

اجتماع مجلس الخبراء في دورته الثالثة

عمادة كلية اآلداب

-1

جولة لمتابعة سير العملية التعليمية

عميد كلية اآلداب جامعة

للعام الدراسي 6117 /6112

جامعة بغداد

يوم االحد الثالث

والعشرين من شهر

تشرين األول  6112في
قاعة الفراهيدي

بغداد ومعاونوه

واإلدارية في أقسام التأريخ وعلم النفس
وعلم االجتماع والجغرافية واللغة العربية

تشرين األول 6112

والفلسفة واللغة اإلنجليزية واآلثار
-5

جلسة نقاشية ( في جذور العالقات بين

-2

المؤتمر العلمي السنوي األول بعنوان (

العراق واليابان )

كلية اآلداب جامعة بغداد

يوم االربعاء السادس

خريجي جايكا في العراق

تشرين األول  6112في

بالتعاون مع جمعية

والعشرين من شهر
قاعة اإلدريسي

قسم اآلثار

علم اآلثار والعلوم األخرى )

يوم االثنين الحادي
والثالثين من شهر

تشرين األول 6112

شهر تشرين الثاني 6112
-7

أحرز فريق كلية اآلداب بكرة الطائرة

للطالبات المركز األول في بطولة جامعة

1

وحدة النشاط الرياضي

يوم األربعاء الثاني من
شهر تشرين الثاني

وحدة االعالم والعالقات العامة
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6112

بغداد لمجمع كليات باب المعظم بعد

فوزه على فريق كلية الفنون الجميلة في
المباراة النهائية وبنتيجة شوطين مقابل
صفر

-8

قسم الجغرافية

ندوة علمية بعنوان ( الصناعة في
محافظة بغداد وكيفية النهوض بها

شهر تشرين الثاني

وتنميتها بحسب الخصائص المتاحة )

 6112في قاعة
اإلدريسي

-9

ورشة عمل عن آلية ملء استمارة تقويم

-11

معرض فني ثقافي بالتزامن مع ذكرى

األداء السنوي

شعبة ضمان الجودة

وتقويم األداء الجامعي

حلول أربعينية اإلمام الحسين بن علي (

شهر تشرين الثاني

في كلية اآلداب جامعة
وحدة النشاط الفني

يوم األربعاء التاسع من

عليه السالم )

في اطار المبادرة التطوعية لتقديم

يوم الخميس الثالث من
6112

بغداد

-11

يوم األربعاء الثاني من

شهر تشرين الثاني
6112

مجموعة من طلبة

يوم األربعاء التاسع من

( )121شتلة زراعية لزيادة المساحات

المرحلة الرابعة بقسم

الحدائق

الوحدة الزراعية في كلية

-16

ندوة علمية بعنوان ( المرأة العراقية :

أقسام علم النفس وعلم

يوم االحد الثالث عشر

والفلسفة

 6112في قاعة

-13

وقفة استنكارية لما نشرته صحيفة

عمادة كلية اآلداب

يوم الثالثاء الثاني

الشرق األوسط من تقرير صحافي في

جامعة بغداد

والعشرين من شهر

الجغرافية وبالتعاون مع

الخضراء في أقسام الكلية لترتيب

شهر تشرين الثاني
6112

اآلداب جامعة بغداد
االجتماع والجغرافية

تحديات الحداثة واالقتصاد والسياسة )

عددها الصادر بتأريخ العشرين من
شهر تشرين الثاني الجاري والذي

من شهر تشرين الثاني
اإلدريسي

تشرين الثاني 6112

يشتمل على إساءة للشعب العراقي
-11

َح ْلقة دراسية بعنوان ( تأريخ اللغة

اليابانية وأساسها ) وحضرها فوميو

كلية اآلداب جامعة بغداد

يوم الخميس الرابع

خريجي جايكا وممثلها

تشرين الثاني 6112

في العراق كازو هيكو

في قاعة اإلدريسي

بالتعاون مع جمعية

ليواي سفير اليابان في العراق

سوكماتو

2

والعشرين من شهر

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT

-15

ندوة علمية تحت شعار ( قبائلنا جسور

قسم التأريخ

-12

ندوة علمية بعنوان ( المشكالت النفسية

قسم علم النفس

مودة واصالح )

يوم األحد السابع

والعشرين من شهر
تشرين الثاني 6112
قاعة صالح العابد

الناجمة عن الزواج القسري للفتيات )

يوم األحد السابع
والعشرين من شهر

تشرين الثاني 6112
في قاعة اإلدريسي

-17

ندوة علمية بعنوان ( جهود العراقيين من

قسما التأريخ واآلثار في

العراق )

وبالتعاون مع قسم

الجيل الثاني في التنقيبات األثرية في

يوم األثنين الثامن

كلية اآلداب جامعة بغداد

والعشرين من شهر

الدراسات التأريخية في

في قاعة صالح العابد

تشرين الثاني 6112

بيت الحكمة
-18

مهرجان شعري للطالب

وحدة النشاط الفني

-19

ندوة علمية بعنوان ( أعالم الفكر

قسم الفلسفة

-61

ندوة علمية بعنوان ( الثقافة الشعبية

قسم اللغة اإلنجليزية

-61

براءة اختراع لجهاز تحسين مهارة

الدكتور محمد علي مجيد

يوم الثالثاء التاسع

والعشرين من شهر
تشرين الثاني 6112

الفلسفي المعاصر في العراق )

يوم األربعاء الثالثين من
شهر تشرين الثاني

 6112في قاعة مدني
صالح

بديالً من الثقافة العليا )

يوم األربعاء الثالثين من
شهر تشرين الثاني

 6112في قاعة القسم

التهديف لالعبي كرة قدم الصاالت من

زاير  /المدرس بوحدة

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة

التربية الرياضية

النوعية في وزارة التخطيط

يوم الخميس العاشر من
شهر حزيران 6112

شهر كانون األول 6112
-66

اصدار التقرير السنوي األول للنشاطات
وحدة اإلعالم والعالقات العامة

العلمية والثقافية للمدة من ( /9 /1
 ) 6115إلى ( ) 6112 /7 /1

-63

حفل تخرج

كلية اآلداب تشارك في االحتفاالت
الكبرى بتخرج الدورة التاسعة والخمسين

يوم األحد الرابع من
شهر كانون األول

 6112في مالعب كلية

لطلبة جامعة بغداد

3

وحدة االعالم والعالقات العامة
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التربية البدنية وعلوم

الرياضة بمجمع الجادرية
-61

ندوة علمية عنوانها ( الدين بين الحداثة

قسم الفلسفة

-65

ورشة عمل بعنوان ( النحو الوظيفي

بقسم اللغة العربية

-62

باشرت كلية اآلداب جامعة بغداد بحملة

حسب توجيهات السيد

في يوم االربعاء السابع

الجامعة

والبحث العلمي الدكتور

6112

ومتطلبات ما بعد الحداثة )

يوم االثنين الخامس من
شهر كانون األول

 6112قاعة مدني
صالح

واألفق النقدي الجديد )

يوم االربعاء السابع من
شهر كانون األول
6112

وزير التعليم العالي

أسبوع العمل التطوعي التي اطلقتها

عبدالرزاق العيسى

من شهر كانون األول

وبإشراف السيد رئيس
جامعة بغداد الدكتور
عالء عبدالحسين
عبدالرسول

-67

معرض فني سنوي

وحدة النشاط الفني

-68

فريق قسم الفلسفة بخماسي كرة القدم

وحدة التربية الرياضية

يوم الخميس الثامن من
شهر كانون األول
6112

يحرز المركز األول في بطولة اآلداب
خماسي كرة القدم

-69

معرض الكتاب

-31

احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة

عمادة كلية اآلداب

للمدة من الرابع إلى

جامعة بغداد بالتعاون

الثامن من شهر كانون

مع دار الشؤون الثقافية

األول 6112

قسم اللغة العربية

يوم االحد الثامن عشر

العربية " يوم الضاد "

من شهر كانون األول
6112

قسم اآلثار

ورشة عمل بعنوان ( التعريف بعلم
اآلثار الجنائي )

-36

شهر كانون االول

 6112في ملعب الكلية

العامة في وزارة الثقافة

-31

يوم االحد الثامن من

يوم االربعاء الحادي
والعشرين من شهر

كانون األول 6112
كلية اآلداب جامعة بغداد

محاضرة بعنوان ( توصيات عن مخاطر

4

يوم االربعاء الحادي
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المتفجرات واألدلة الجنائية ومحاربة

بالتعاون مع مديرية

العالقات واإلعالم في

كانون األول 6112

العالقات واإلعالم في وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قاعة اإلدريسي

-33

محاضرة بعنوان ( فن صناعة األخبار )

شعبة التعليم المستمر

يوم األحد الخامس

-31

المؤتمر الدولي بعنوان ( دور العلوم

كلية اآلداب جامعة بغداد

للمدة من التاسع

المذاهب اإلسالمية في

والثالثين من شهر

اإلسالمية

بالعاصمة طهران

الشائعات ) بالتعاون مع مديرية

والعشرين من شهر

والعشرين من شهر
كانون األول 6112

الدينية واإلنسانية في مكافحة التطرف )

بالتعاون مع جامعة
جمهورية إيران

والعشرين إلى الحادي
كانون األول 6112

شهر كانون الثاني 6117
-35

افتتاح السوق الخيري

-35

حلقات نقاشية لمناقشة مشاريع طلبة

كلية اآلداب جامعة بغداد

يوم االثنين الثاني من

لطالبات وخريجات في

6117

وفريق العمل التطوعي
كليات متنوعة منها

شهر كانون الثاني

المجموعة الطبية

والهندسة والعلوم واآلداب
وقد خصص ريعه لدعم
األيتام

الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير

أقسام علم االجتماع

جدول زمني شمل جميع

النفس واآلثار واللغة

االثنين الثاني من شهر

اإلنجليزية والتأريخ

كانون الثاني من عام

واللغة العربية وعلم

والدكتوراه في كلية اآلداب

األقسام  ،ابتداءاً من يوم

والفلسفة والجغرافية

 6117حتى الثاني

-32

محاضرة بعنوان ( متطلبات جودة التعليم

شعبة ضمان الجودة

يوم االربعاء الحادي

-37

ورشة عمل بعنوان ( استقاللية

الجامعات بين الواقع والطموح )

كلية اآلداب جامعة بغداد
بالتعاون مع تجمع كنوز

يوم الخميس الثاني

المعرفة

الثاني  6117قاعة

-38

محاضرة بعنوان ( كيفية استعمال اللوحة

وحدة التعليم المستمر

الجامعي )

5

واألداء الجامعي

عشر

عشر من شهر كانون
الثاني 6117

عشر من شهر كانون
اإلدريسي

مدة أسبوع بواقع

وحدة االعالم والعالقات العامة
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الذكية )

-39

بالتعاون مع وحدة

الحاسبة االلكترونية

محاضرتين في اليوم

ابتداءاً من يوم االحد

واالنترنت

الخامس عشر من شهر

ندوة بعنوان ( التحصين النفسي ضد

لجنة االرشاد النفسي

يوم االثنين السادس

الشائعات )

والتوجيه التربوي

عشر من شهر كانون

ورشة عمل بعنوان ( تعليمات الترقيات

لجنة الترقيات العلمية

كانون الثاني 6117

الثاني  6117في قاعة
اإلدريسي

-11

وقسم الشؤون العلمية

العلمية وضوابطها ) قدمتها الدكتورة

ديلم كاظم سهيل مقررة لجنة الترقيات
العلمية المركزية في جامعة بغداد

يوم الثالثاء السابع

عشر من شهر كانون

الثاني  6117في قاعة
اإلدريسي

كلية اآلداب جامعة بغداد

-11

ضيفت اجتماع لجنة عمداء كليات
ّ
اآلداب واللغات واإلعالم واآلثار برئاسة

-16

رحلة علمية لطلبة المرحلة الرابعة إلى

قسم علم النفس

-13

المؤتمر الدولي العراقي الياباني السابع

كلية اآلداب جامعة بغداد

للمدة من الثالث

العباسية المقدسة وبيت

والعشرين من شهر

الدكتور صالح فليفل عايد الجابري

يوم الخميس التاسع

عشر من شهر كانون
الثاني 6117

مستشفى ابن رشد لألمراض النفسية

يوم الخميس الموافق

التاسع عشر من شهر
كانون الثاني 6117

الذي بعنوان ( دور علماء الدين والنخب

بالتعاون مع العتبة

العراق واليابان :منظوران عراقي ياباني

الحكمة وكلية اآلداب

)

الجامعة العراقية وكلية

الفكرية في ترسيخ الهوية الوطنية في

والعشرين إلى الخامس
كانون الثاني 6117

اآلداب جامعة الكوفة
وكلية التربية جامعة

القيم في
كربالء ومدرسة ّ
بغداد وجامعات تشيبا

وواسيدا وطوكيو وكيوشو
ومؤسسة جايكا اليابانية

-11

شعبة ضمان الجودة

ورشة عمل بعنوان ( التصنيف الوطني
للجامعات العراقية )

واالداء الجامعي بالتعاون

شهر كانون الثاني

العلمية

اإلدريسي

مع وحدة الشؤون

شهر شباط 6117

6

يوم االثنين الثالثين من
 6117في قاعة

وحدة االعالم والعالقات العامة
-15
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فيما بعد داعش  :من مشهد التعليم في

كلية اآلداب جامعة بغداد
بالتعاون مع جامعة

يوم االثنين الثالث عشر

ورشة عمل بعنوان ( اعادة بناء العراق
العراق )

تشيبا  /اليابان

في اليابان

-12

ندوة علمية عنوانها ( آثارنا رمز وحدتنا

قسم اآلثار

يوم االربعاء الثاني

-17

حفل تأبين لوفاة طالب الماجستير (

قسم التأريخ

)

من شهر شباط 6117

والعشرين من شهر
شباط  6117في قاعة

المرحوم األستاذ طه باقر
جاسم محمد حسن )

يوم االربعاء الثاني
والعشرين من شهر

شباط  6117في قاعة
صالح العابد

-18

وحدة النشاط الفني

المهرجان السنوي للمسرح الذي تضمن
عرض لمسرحية ( هاملت ) قدمها

مجموعة من طلبة قسم اللغة اإلنجليزية

يوم الخميس الثالث
والعشرين من شهر

شباط  6117في قاعة
االدريسي

 ،من تأليف وليام شكسبير واخراج
الدكتورة ليلى محمد

-19

-51

الدينية في الفكر االيراني المعاصر :

قسم الفلسفة بالتعاون
مع قسم الدراسات

يوم الخميس الثالث

ندوة علمية عنوانها ( قراءة التجربة
رؤية فلسفية )

الفلسفية في بيت الحكمة

شباط  6117في قاعة

ندوة علمية تحت شعار ( عالم من دون

كلية اآلداب جامعة بغداد

يوم االثنين السابع

الوثائقي للدفاع عن

شباط  6117في قاعة

بالتعاون مع المركز

تطرف  ..عالم يسوده السالم )

المقدسات اإلسالمية

والعشرين من شهر

األستاذ مدني صالح
والعشرين من شهر
االدريسي

شهر آذار 6117
-51

ندوة علمية عنوانها ( الحوار الفكري

قسم اآلثار

-56

مهرجان ذكرى استشهاد السيدة الزهراء

كلية اآلداب جامعة بغداد

يوم الخميس الثاني من

عليها السالم عنوانه ( شهيدة الوالية

بالتعاون مع مؤسسة

شهر آذار  6117في

محاضرة عنوانها ( التوظيف السروشي

قسم الفلسفة

يوم الخميس الثاني من

والفلسفي وفنون العراق القديم )

الزينبيات الثقافية

للفلسفة الكانتية في قراءة التراث )
-51

شهر آذار  6117في
قاعة االدريسي

برهان وآية )

-53

يوم االربعاء األول من

قاعة االدريسي

شهر آذار 6117
أساتذة وطلبة قسم

حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مصرف

7

يوم االثنين السادس من

وحدة االعالم والعالقات العامة

-55

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT

الدم التابع إلى وزارة الصحة

الجغرافية وقسم علم

شهر آذار  6117في

عميد كلية اآلداب يلتقي بمالكها

األستاذ الدكتور صالح

يوم االثنين السادس من

االجتماع

فليفل عايد الجابري عميد

الوظيفي لتطوير العمل اإلداري في

كلية اآلداب

األقسام العلمية والشعب والوحدات

قاعة الطبري

شهر آذار  6117في
قاعة اإلدريسي

اإلدارية
-52

دورة تدريبية عنوانها ( برنامج ) spss

-57

محاضرة عنوانها ( فلسفة اللغة في

شعبة ضمان الجودة

وتقويم االداء بالتعاون

يوم االربعاء الثامن من
شهر آذار 6117

مع قسم علم االجتماع
قسم الفلسفة

الفلسفة اإلسالمية ) ومحاضرة عنوانـها

يوم الخميس التاسع من
شهر آذار 6117

( نظرية التوحيد الذاتي لفلسفة الفارابي
)

-58

قسم علم االجتماع

ورشة عمل عنوانها ( مؤشرات التقويم
الكمي والنوعي للبحث االجتماعي )

يوم االحد التاسع عشر
من شهر آذار 6117

وناقشت مشاريع ابحاث طلبة الدراسات
العليا

-59

توقيع برنامج عمل تطوير المالكات

عمادة كلية اآلداب

يوم الخميس التاسع من

التدريسية وطالب الدراسات العليا

جامعة بغداد مع معهد

شهر آذار  6117في

والمرحلة المنتهية من الدراسات األولية

اآلثار البريطاني

محاضرة للسيدة اليانور روبسن من

قسم اآلثار

في قسم اآلثار

-21

معهد اآلثار البريطاني في قسم الشرق
األدنى القديم الدراسات المسمارية

قاعة االجتماعات

قاعة اإلدريسي يوم

األحد الثاني عشر من
شهر آذار 6117

عنوانها ( تنقيبات جديدة ومكتشفات من
تل خيبر في الناصرية )
-21

الشؤون العلمية

فتح مركز امتحاني لكفاءة اللغة

والدراسات العليا

االنجليزية والحاسوب للمتقدمين على

يوم االثنين الثالث عشر
من شهر آذار 6117

الدراسات العليا
-26

محاضرة عنوانها ( القصدية والتأويل في

قسم الفلسفة

-23

ندوة علمية عنوانها ( واقع الفلسفة في

قسم الفلسفة

فلسفة هوسرل )

يوم الخميس السادس
عشر من شهر آذار
6117

المجتمع العراقي )

8

يوم االثنين العشرين من
شهر آذار 6117

وحدة االعالم والعالقات العامة
-21

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT
قسم اللغة العربية

المؤتمر العلمي السنوي تحت شعار (

تداخل المساحات المعرفية وتطور علوم
اللغة واألدب )

-25

والعشرين من شهر آذار
6117

كلية اآلداب جامعة بغداد
احتفت عمادة ّ
بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسها ،

يوم االربعاء الثاني

يوم الكلية

والعشرين من شهر آذار

ونظمت لذلك جلسة عنوانها ( بالعلم
ّ
نقهر اإلرهاب )
-22

يوم االربعاء الثاني

6117
قسم الفلسفة

محاضرات عنوانها ( التصوف والحركة
الرومانسية )  ،ومحاضرة عنوانـها (

يوم االربعاء الثاني
والعشرين من شهر آذار
6117

مفهوم العلمنة والدين في الفكر العربي )
 ،ومحاضرة عنوانـها ( أثر التلفاز على
اإلنسان مقارنة بين بيير بورديو و
ريجس دوبريه )
-27

ورشة عمل عنوانها ( التقويم الذاتي في

-28

المؤسسات الجامعية )

شعبة ضمان الجودة

وتقويم االداء بالتعاون

والعشرين من شهر آذار

مع قسم علم النفس

6117

ورشة عمل عنوانها ( االطار النظري

قسما اآلثار والتأريخ

يوم االحد السادس

لمشروع االتحاد االوربي لبناء الطاقة )

بالتعاون مع جامعة

والعشرين من شهر آذار

زار وفداً ضم باحثين يابانيين مختصين

متحف قسم اآلثار

يوم االحد السادس

وقسم التأريخ

-29

بولونيا االيطالية

باآلثار والتأريخ  ،ونظّم مجموعة من

طالب قسم اآلثار وقفة تضامنية عنوانها

-71

جلسة نقاشية ( النقد الثقافي واألدب

قسم اللغة العربية

النسوي )

6117

والعشرين من شهر آذار
6117

(  #آثارنا )

-71

يوم الخميس الثالث

يوم االحد السادس

والعشرين من شهر آذار
6117

زيارة علميـة واجتماعيـة إلى دار وحدة اإلرشاد النفسي
والتوجيه

المسنيـن في منطقة الصليـخ ببغداد

التربوي

بالتعاون مع جمعيـة (

خلي بصمتك )

يوم االربعاء التاسع

والعشرين من شهر آذار
6117

شهر نيسان 6117
-76

شعبة ضمان الجودة

دورة تدريبية عنوانها ( مدقق الجودة )

9

في قاعة االدريسي يوم

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT
واألداء الجامعي بالتعاون

االحد الثاني من شهر

-73

ندوة عنوانها ( السلوكيات االيجابية

لجنة االرشاد النفسي

في قاعة االدريسي يوم

-71

ندوة عنوانها ( اتجاهات التصوف في

كلية اآلداب
عمادة ّ
جامعة بغداد بالتعاون

-75

جلسة نقاشية عنوانها ( المجالت

مع قسم التأريخ

والتوجيه التربوي

للطالبات والطالب في الوسط الجامعي )

األدب العربي )

مع كلية أصول الدين

نيسان 6117

االثنين الثالث والعاشر

من شهر نيسان 6117
في قاعة االدريسي يوم

الثالثاء الرابع من شهر
نيسان 6117

الجامعة
قسم اللغة العربية

األدبية والثقافية  :أهميتها  ،أثرها ،
المشكالت التي تواجهها )

-72

في قاعة قسم اللغة
العربية يوم الثالثاء

الرابع من شهر نيسان
6117

وحدة التربية الرياضية

المباراة النهائية لمجمع كليات باب

المعظم ضمن تصفيات بطولة جامعة

بغداد بكرة السلة للطالب  ،بين فريق

في ملعب الكلية وذلك

يوم الثالثاء الرابع من
شهر نيسان 6117

كلية العلوم اإلسالمية وفريق كلية

اآلداب
-77

ضيفت
ّ

األستاذ

المتمرس

الدكتور كلية اآلداب جامعة بغداد
بالتعاون مع متحف

قدم فيها
عبدالجليل التميمي بجلسة ّ
استذكارً لسيرته العلمية واألكاديمية
ا

جامعة بغداد

في قاعة االدريسي يوم
االربعاء الخامس من
شهر نيسان 6117

على مدى أكثر من خمسين عاماً

-78

ورشة عمل عنوانها ( فن ادارة الوقت )
في كلية اآلداب جامعة بغداد

شعبة ضمان الجودة

يوم االربعاء الخامس من

واألداء الجامعي بالتعاون

شهر نيسان 6117

مع وحدة التعليم
المستمر

-79

محاضرة عنوانها ( الدوافع الذاتية

-81

عميد كلية اآلداب ومعاوناه يتفقدون

قسم الفلسفة

للكتابة عند صدر الدين الشيرازي )

المركز االمتحاني لكفاءة اللغة
االنجليزية والحاسوب

يوم الثالثاء الرابع من
شهر نيسان 6117

المركز االمتحاني الختبار يوم االربعاء الخامس من
كفاءة اللغة االنجليزية

والحاسوب للمتقدمين إلى

11

شهر نيسان 6117

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT
الدراسات العليا

-81

محاضرة عنوانها ( إشكالية الحقيقة في

األبستمولوجيا الباشلرية ) ومحاضرة

قسم الفلسفة

أخرى عنوانها ( تفكيك العالمة )
-86

رحلة علمية إلى مدينة أور األثرية

قسم اآلثار

-83

ندوة علمية عنوانها ( العالقات والروابط

قسم اآلثار

وأهوار الحويزة في محافظة ذي قار

االجتماعية

في

الحضارات

والحضارة العربية اإلسالمية )

يوم الخميس السادس

من شهر نيسان 6117
في يومي الجمعة

والسبت السابع والثامن

من شهر نيسان 6117

القديمة

في قاعة المرحوم
األستاذ طه باقر  ،يوم

االحد التاسع من شهر
نيسان 6117

-81

حلقة نقاشية عنوانها ( فلسفة اللغة عند

قسم اللغة العربية

يوم االحد التاسع من

-85

المباراة النهائية لبطولة جامعة بغداد

وحدة النشاط الرياضية

في ملعب الكلية يوم

فتجنشتاين )

كلية
بكرة السلة للطالب  ،بين فريق ّ

الثالثاء الثامن عشر من

كلية اآلداب
الهندسة وفريق ّ

-82

ورشـة عمل عنوانهـا ( توظيف مهارات

-87

التخطيط اللغوي

اللغة العربية )

ندوة عنوانها (

شهر نيسان 6117

شهر نيسان 6117

وحدة التعليـم المستمر

يوم االثنين العاشر من

قسم اللغة العربية

يوم األربعاء الثاني عشر

ومستقبل العربية )

شهر نيسان 6117

من شهر نيسان 6117

-88

ندوة عنوانها ( االتجاهات الشعرية

قسم اللغة العربية

يوم األربعاء الثاني عشر

-89

ورشة عمل عنوانها ( تقويم األداء

شعبة ضمان الجودة

يوم االربعاء الثاني عشر

ومميزاتها ما بعد التغيير في العراق )

واألداء الجامعي

األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في

من شهر نيسان 6117

من شهر نيسان 6117

الجامعة )
-91

حملة تطوعية لزراعة الشتالت وتشجير
الحدائق في األقسام العلمية

كلية اآلداب
عمادة ّ

جامعة بغداد بالتعاون
مع دائرة بلدية مركز

الرصافة األولى التابعة

إلى امانة بغداد وممثلية
الحشد الخدمي لعصائب

11

يوم االربعاء الثاني عشر
من شهر نيسان 6117

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT
أهل الحق

-91

ورشة عمل عنوانها ( اإلتجاهات

قسم الجغرافية

-96

تنظيم مهرجان طالبي بذكرى مولد اإلمام

وحدة النشاط الفني

-93

ندوة علمية عنوانها ( الدراسات النفسية

قسم علم النفس

الحديثة في الجغرافية )

علي بن أبي طالب (عليه السالم)

في قاعة االدريسي يوم
شهر نيسان 6117

المؤتمر العلمي السنوي الثالث بعنوان (

قسم اللغة االنجليزية

في قاعة االدريسي يوم
االثنين السابع عشر من
شهر نيسان 6117

ندوة عنوانها ( التجربة الشعرية النسوية

قسم اللغة العربية

يوم الثالثاء الثامن عشر

في العراق :المتن والتقويم )

بالتعاون مع منتدى نازك

من شهر نيسان 6117

ندوة عنوانها ( النقد العربي بين التلقي

قسم اللغة العربية

يوم الثالثاء الثامن عشر

المالئكة الثقافي

والتأويل )
-97

الخميس الثالث عشر

االحد السادس عشر من

التواصل )

-92

في قاعة االدريسي يوم
من شهر نيسان 6117

اللغة واألدب والثقافة في سياقات
-95

االربعاء الثاني عشر من
شهر نيسان 6117

في خدمة أطفال التوحد )
-91

في قاعة الفراهيدي يوم

الساعة العاشرة صباحاً

من شهر نيسان 6117
قسم اللغة العربية

المعرض الفني السنوي لطالب قسم
اللغة العربية بعنوان ( بالفن نصنع

يوم الثالثاء الثامن عشر
من شهر نيسان 6117

الحياة  ..وباإلبداع ننتصر )
-98

المباراة النهائية لبطولة جامعة بغداد

وحدة التربية الرياضية

-99

كلية اآلداب
الهندسة وفريق ّ
اجتماع اعضاء اللجان االمتحانية في

قسم شؤون الطلبة

كلية
بكرة السلة للطالب  ،بين فريق ّ

األقسام العلمية لمناقشة دليل اجراءات
الطلبة  ،حضره األستاذ المساعد

يوم الثالثاء الثامن عشر
من شهر نيسان 6117
في قاعة االدريسي يوم

االثنين الرابع والعشرين

من شهر نيسان 6117

الدكتور ناهض هاتف محمد معاون
العميد لشؤون الطلبة

-111

ندوة عنوانها ( مجاالت الفلسفة بين

قسم الفلسفة

الوضوح والغموض )

في قاعة األستاذ مدني
صالح يوم األربعاء

السادس والعشرين من
شهر نيسان 6117

-111

مباراة كرة القدم الخماسي بين فريق

12

وحدة التربية الرياضية

في ملعب كلية اآلداب

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT
يوم االربعاء السادس

كلية العلوم اإلسالمية وفريق كلية

والعشرين من شهر

اآلداب على مستوى األساتذة

نيسان 6117

شهر آيار 6117
-116

جلسات

نقاشية

متعددة

لمناقشة

قسم الفلسفة

مشروعات تخرج طالبه للدراسات األولية

صالح وذلك يوم الثالثاء

للعام الدراسي 6117 / 6112
-113

في قاعة األستاذ مدني
الثاني من شهر آيار
6117

مباراة نهائية بكرة القدم الخماسي لطالب

وحدة التربية الرياضية

المرحلة األولى بين فريقي قسم علم

يوم االربعاء الثالث من

االجتماع وقسم علم النفس

شهر آيار 6117

-111

ندوة علمية عنوانها ( التجربة الفلسفية

قسم الفلسفة

-115

ندوة عنوانها ( قسم علم االجتماع في

قسم علم االجتماع

-112

التقى األستاذ الدكتور سالم عبدعلي

عمادة الكلية

لألستاذ الدكتور علي الجابري )

في ملعب الكلية  ،وذلك

في قاعة األستاذ مدني

صالح وذلك يوم األربعاء
الثالث من شهر آيار
6117

عيون طالبه وأساتيذه )

في قاعة االدريسي وذلك
يوم األربعاء الثالث من
شهر آيار 6117

العبادي معاون العميد للشؤون اإلدارية

كلية اآلداب وكالة في جامعة
وعميد ّ
بغداد بالسكرتير األول للسفارة اليابانية

وذلك يوم االربعاء الثالث
من شهر آيار 6117

السيدة كوزو هيكاوا

-117

ندوة علمية عنوانها ( األبعاد االجتماعية
والنفسية لظاهرة تعدد الزوجات ) نظّمها
مركز دراسات المرأة

اشتركت فيها التدريسية

وذلك يوم األربعاء

قسم علم االجتماع

الماضي

بروين حسين علي من

-118

ندوة علمية لإلحتفاء باألستاذ الدكتور

قسم التأريخ

-119

كلية اآلداب جامعة بغداد عن
اعلنت ّ
تغيير أسم قسم الجغرافية إلى ( قسم

قسم الجغرافية ونظم

حمدان عبدالمجيد الكبيسي

الخامس من شهر نيسان

قاعة صالح العابد وذلك
يوم االحد الرابع عشر

من شهر آيار 6117
المعلومات الجغرافية

13

وذلك يوم االثنين الثامن
من شهر أيار 6117

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT

الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية )
ألول مرة في الجامعات العراقية

-111

ورشة عمل عنوانها ( األهوار عمق

قسم اآلثار

-116

جلسة لمناقشة مشروعات تخرج طالبه

قسم علم النفس

الحضارة العراقية )

قاعة األستاذ طه باقر
وذلك يوم االربعاء

السابع عشر من شهر
آيار 6117

للدراسات األولية للعام الدراسي 6112
6117 /

-113

قاعة ابن سينا يوم

االثنين الثاني والعشرين
من شهر آيار 6117

جلسة لمناقشة مشروعات تخرج طالبه

للدراسات األولية للعام الدراسي 6112

قسم علم االجتماع

6117 /

في قاعة االدريسي يوم

الثالثاء الثالث والعشرين
من شهر آيار 6117

-111

ترقية علمية التدريسية افراح جاسم

قسم علم االجتماع

الخامس من شهر آذار

-115

ورشة عمل عنوانها ( مهارات اإللقاء

قسم اللغة العربية

في قاعة وحدة التعليم

محمد على مرتبة ( االستاذية )

وأهميتها في المؤتمرات والندوات العلمية
)

-112

بالتعاون مع شعبة

لبناء القدرات ) بين جامعة بغداد

وجامعة بولونيا االيطالية  ،أدارها

المستمر يوم الخميس

ضمان الجودة وتقويم

الخامس والعشرين من

قسم اآلثار

في قاعة االجتماعات

األداء الجامعي

ورشة عمل عنوانها ( المشروع االوربي

لعام 6117

وقسم التأريخ

األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد

شهر آيار 6117
يوم األحد الثامن

والعشرين من شهر آيار
6117

الرسول رئيس جامعة بغداد

شهر حزيران 6117
-117

اجراء االمتحانات النهائية للعام الدراسي

كلية اآلداب جامعة بغداد

 6117 / 6112للدراستين األوليتين

من شهر حزيران 6117

الصباحية والمسائية والدراسات العليا

-118

ورشة عمل عنوانها ( معايير اختيار

كلية اآلداب جامعة بغداد
ّ
بالتعاون مع منظمة

جامعة بغداد تحتل المركز األول عراقياً

قسم اإلعالم رئاسة

القيادات الجامعية )

-119

وذلك يوم االحد الرابع

كنوز المعرفة

و  551 – 511عالمياً ضمن تصنيف
QS
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جامعة بغداد

في قاعة االجتماعات ،
وذلك مساء يوم االثنين
الخامس من شهر
حزيران 6117

يوم الخميس الثامن من
شهر حزيران 6117

وحدة االعالم والعالقات العامة

MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT

-161

تسجيل فيلم وثائقي عن كلية اآلداب

وحدة اإلعالم والعالقات

يوم االحد الحادي عشر

-161

البحث في التحضيرات النهائية لفعاليات

زيارة البروفيسورة

يوم األثنين والثالثاء (

-166

افتتاح المركز العراقي األلماني لآلثار

-163

إعالن موعد البدأ باجراء االمتحانات

العامة

اللقاء العراقي األلماني في جامعة بغداد

مارغريته فان أس المدير
العلمي لمعهد اآلثار

من شهر حزيران 6117
 ) 61 - 19حزيران
6117

األلماني
كلية اآلداب جامعة بغداد
بالتعاون مع الجانب

واآلشوريات

يوم الثالثاء العشرين من
شهر حزيران 6117

األلماني
التنافسية للمتقدمين للدراسات العليا لعام

األقسام العلمية

6118 /6117

يوم الخميس الثاني
والعشرين من شهر
حزيران 6117

شهر تموز 6117
-161

حصول الدكتور عماد محمد البخيتاوي
على الجائزة األولى بمهرجان السفير

قسم اللغة العربية

يوم األحد الثاني من
شهر تموز 6117

الثقافي السابع
-165
-162

مناقشة رسالة ماجستير

ثنائية العقل والنقل في الفلسفة

قسم الفلسفة

المسيحية

تحرير الموصل
التحليل المكاني للنباتات الطبية في

من شهر تموز 6117
6117 /7 /13

مناقشة اطروحة دكتوراه

بادية السماوة وامكانية استثمارها

يوم الخميس السادس

قسم الجغرافية

يوم األ ثنين السابع عشر
من شهر تموز 6117

شهر آب 6117
-167

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بغداد

رئيس جامعة بغداد

-168

التوقيع على ملحق مذكرة التفاهم

كلية اآلداب جامعة
عميد ّ
بغداد

ومعهد اآلثار األلماني

يوم السبت الثاني

والعشرين من تموز

 6117في المانيا /
برلين

لتأسيس ( المعهد العراقي األلماني
كلية اآلداب
لآلثار والمسماريات ) في ّ
جامعة بغداد

-169

يوم السبت الثاني

والعشرين من تموز
 6117في المانيا /
برلين

المانيا  /للمدة من يوم األثنين الرابع والعشرين لغاية

كلية اآلداب جامعة بغداد تشارك في
ّ
المؤتمر الدولي الثالث والستين

يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر تموز 6117

للمسماريات في جامعة ماربورغ
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