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 نشاطات وحدة اإلعبلم والعبلقات العامة توثيق 

 ( 2019/ 9/ 1( إلى )  2018/ 9/ 1لممدة من ) 

 التأريخ القسم عنوان الفعالية أو النشاط ت
 2018شير أيمول 

 المكاني التحميلالموسومة ) الدكتوراه  اطروحة -1
 واستراتيجية العراق في االسفنج لصناعة

 حميد ميدي زينة( لمطالبة  تنميتيا

ونظم  قسم الجغرافية
 المعمومات الجغرافية

 8/ 28 الثبلثاء يوم
/2018 

 فترات تكرارالموسومة ) الماجستير  رسالة -2
 والبيئة التنمية عمى واثارىا والجفاف الفيضان

 – االعمى الزاب – الخابور)  االحواض في
 رقيةلمطالبة  ( العظيم – ديالى – االسفل الزاب

 عبداالمير حسن

ونظم  الجغرافية مقس
 المعمومات الجغرافية

 2018/ 9/ 2 االحد يوم

 جامعة اآلداب كمّية العممية الترقية -3
 بغداد

/ 9/ 5يوم االربعاء 
2018 

 اإلعبلم وحدة الثالث السنوي اإلعبلمي تقريرىا تصّدر اآلداب -4
 العامة والعبلقات

/ 9/ 5 االربعاء يوم
2018 

 التجربةمة ) الموسو  الدكتوراه حةرو اط -5
 دراسة 2000-1978 الصينية االقتصادية

 ربيع حسن صبلح ( لمطالب ريخيةأت

 9/ 5 االربعاء يوم قسم التأريخ
/2018 

 امال شعرالموسومة ) الماجستير  رسالة -6
 محمد نور( لمطالبة  اسموبية دراسة :الزىاوي

 احمد

 9/ 4 الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
/2018 

 التقييم الموسومة ) ماجستيرال رسالة -7
 بحيرة حوض غرب لوديان الجيومورفولوجي

 عباس عبدالحسين اسراء( لمطالبة  دربندخان

ونظم  الجغرافية قسم
 المعمومات الجغرافية

 9/ 6 الخميس يوم
/2018 

 العمماء دورالموسومة ) الماجستير  رسالة -8
 باالندلس العامة الحياة في المكفوفين واالدباء
 ىبان( لمطالبة  م755/1492-ه138/897

 الحميد عبد الغني عبد

 9/ 6 الخميس يوم ريخأالت قسم
/2018 

 المجابيةالموسومة )  الماجستير رسالة -9
 طيبة ( لمطالبة الذات بحماية وعبلقتيا الوقائية

 2018/ 9/ 9 االحد يوم النفس عمم قسم
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 عمي محمد
 امين قاسمالموسومة ) الماجستير  رسالة -10

 الذاتية سيرتو في دراسة 1863-1908
 سميمان محمد نور( لمطالب  الفكري ونشاطو

 9/ 9 الموافق االحد يوم ريخأالت قسم
/2018 

 في االخرالموسومة ) الدكتوراه  حةو اطر  -11
 2003/2013 من العراقية النسوية الرواية
( لمطالب  السردي والبناء الصورة في دراسة

 حياوي عمي سعد

 9/ 10 االثنين يوم العربية ةالمغ قسم
/2018 

 جامعة رئيس السيد من وتقدير شكر كتاب -12
 العممية الجيود تثمين عن وذلك بغداد،
 التعميمية الموارد مؤسسة جائزة عمى وحصولو
 األلمانية بالمغة الناطقة البمدان في المفتوحة

 (Fit4Uni) الجامعي التعميم برنامج في

 المساعد األستاذ
 مجيد ليث الدكتور
 قسم رئيس حسين

 اآلثار

/ 8/ 14 الثبلثاء  يوم
2018 

 من جوانبالموسومة ) الدكتوراه  حةو اطر  -13
 نقدية دراسة رنسيمان عند الصميبية الحروب

 عبيس مايح احسان( لمطالب  مقارنة

  /9/ 13 الخميس يوم ريخأالت قسم
2018 

 في االغتياالت الموسومة )  الماجستير رسالة -14
 القرن الى السابع القرن من العربي مغربال

 الى عشر الثالث/  اليجري العشر الحادي
 عبد احمد( لمطالب  الميبلدي عشر السابع

 خميل االلو

 9/ 13 الخميس يوم ريخأالت قسم
/2018 

 في العرب لغاتالموسومة ) الدكتوراه  حةرو اط -15
 وعمدة الباري فتح من البخاري صحيح شرحي

 جودة ماجد ياسمينالبة ( لمط القاري

 9/ 13 الخميس يوم العربية المغة قسم
/2018 

 الرابع العالمي المؤتمر في تشترك اآلداب كمّية -16
 اآلشوريات لعمم والستين

 المساعد األستاذ
 مجيد ليث الدكتور
 قسم رئيس حسين
 واألستاذ اآلثار
 أحمد نوالو الدكتورة

 المتولي

 من( 20-16) من لممدة
 في الماضي تموز شير
 النمساوية إنسبروك مدينة

. 

 المدرسة في يشاركون اآلثار قسم طبلب -17
 التركية كوج بجامعة الصيفية

 االتحاد مشروع
 ( والدو)  االوربي

 من( 17-6) من لممدة
 . الماضي آب شير

 في القصة الموسومة ) الماجستير رسالة -18
 البني في نقدية دارسة االدبي الموقف مجمة

 2018/ 9/ 2 االحد يوم العربية المغة قسم
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 رقية لمطالبة(  1991/2000 امينوالمض
 شايع محمود

 األداء تقويم استمارة إعداد عن عمل ورشة -19
 إدارية بميام المكمفين لمتدريسيين

 الجودة ضمان شعبة
 الجامعي األداء وتقويم

 السادس االربعاء يوم
 أيمول شير من والعشرين

2018 
 العالمي اليوم تكريم عمى تحصل داباآل كمّية -20

 لمترجمة
 المساعد األستاذ
 كامل ىيثم الدكتور
 الزبيدي عيدان

 لمترجمة المأمون دار
 المترجمين وجمعية والنشر

 ضمن من ، العراقيين
 مدينة بغداد مشروع

 اليونسكو/  األدبي اإلبداع
 لدراسة الثاني الدراسي العام تبدأ اآلداب كمية -21

 الميني لعاليا الدبموم
 التاسع االربعاء يوم وذلك النفس عممقسم 

 أيمول شير من عشر
 قاعة في 2018

 . اإلدريسي
 2018 تشرين األول شير

 االندماج)  بـ الموسومة الماجستير رسالة -22
 دراسة:  اإلعاقة ذوي من لمطمبة االجتماعي

 عصام قمر لمطالبة(  بغداد جامعة في ميدانية
 عبدالجبار

 من الثامن االثنين يوم االجتماع ممع قسم
 األول تشرين شير

2018 

 الحراك)  بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -23
 دراسة:  العراقي المجتمع في االجتماعي

 موسى حامد والء لمطالبة(  ميدانية اجتماعية

 من التاسع الثبلثاءيوم  االجتماع عمم قسم
 األول تشرين شير

2018 
 الجوانب)  بـ الموسومة راهالدكتو  اطروحة -24

 االسبلمية الحضارة كتاب في االجتماعية
(  مقارنة تحميمية دراسة:  متز آدم لممستشرق

 صاحب حسن احمد لمطالب

 من العاشر االربعاء يوم التأريخ قسم
 األول تشرين شير

2018 

 خطابي تحميل)  بـ الموسومة الماجستير رسالة -25
(  وتمان وولت شعر في األمركة لمفيوم نقدي

 َكعيد كامل طالب لمطالب

 من العاشر االربعاء يوم االنجميزية المغة قسم
 األول تشرين شير

2018 
 الخشني ردود)  بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -26

 الكبير الشرح:  النحويين عمى(  ه 680 ت)
 عبدالحسن لمطالب(  الجزولية المقدمة عمى

 الزيدي عباس محمد

 من العاشر االربعاء يوم عربيةال المغة قسم
 األول تشرين شير

2018 

 عشر الحادي الخميس يوم االجتماع عمم قسم الصورة)  بـ الموسومة الماجستير رسالة -27
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 سوسيولوجية دراسة:  لآلخر االجتماعية
 لمطالبة(  ديالى محافظة في والكورد لمعرب

 جاسم محمد ياسر

 األول تشرين شير من
2018 

 اليوية)  بـ الموسومة الدكتوراه ةاطروح -28
 اإلجرامي بالتفكير وعبلقتيا وتشتتيا السمبية

(  واقرانيم الجانحين األحداث من عينة لدى
 خان حير جاني شيماء لمطالبة

 عشر الخامس االثنينيوم  النفس عمم قسم
 األول تشرين شير من

2018 

 المغة تأثير)  بـ الموسومة الماجستير رسالة -29
 لمرسائل األسموبية الخصائص في األم

 الجامعيين لمطمبة المكتوبة اإللكترونية
 اجنبية لغة اإلنجميزية المغة متعممي العراقيين

 حسن رياض شيد لمطالبة( 

 عشر الخامس االثنين يوم االنجميزية المغة قسم
 األول تشرين شير من

2018 

 امبراطور)  بـ الموسومة الماجستير رسالة -30
 سيرتو:  م.ق( 232 -273) شوكاأ الموريا

 حسين لمطالب(  القديمة اليند في ومنجزاتو
 احمد حسن محمد

 من الثامن االثنين يوم التأريخ قسم
 األول تشرين شير

2018 

 داللية دراسة)  بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -31
 االجتماعية  الثقافية العوامل تأثير في ادراكية

 وعربية انجميزية أمثال في المعنى تركيب في
 طاىر اسماعيل إنعام لمطالبة(  منتقاة

 من التاسع الثبلثاء يوم االنجميزية المغة قسم
 األول تشرين شير

2018 

 نصوص)  بـ الموسومة الماجستير رسالة -32
 السومري العصر من منشورة غير مسمارية
 مريم لمطالبة(  العراقي المتحف من الحديث

 الجميحاوي كاظم حسو

 عشر الثامن الخميس يوم اآلثار قسم
 األول تشرين شير من

2018 

 الدراسات قسم مع مشترك عممي مشروع -33
 مع وبالتعاون ميونخ جامعة في المسمارية

 العامة الييئة إلى التابع العراقي المتحف إدارة
 والتراث لآلثار

 عشر السابع االثنين يوم اآلثار قسم
 2018 أيمول شير من

 نصوص)  بـ الموسومة لدكتوراها اطروحة -34
 أور سبللة عصر من منشورة غير مسمارية

 وفاء لمطالبة" ( مصادرة" درييم – اوما الثالثة
 زويد ىادي

 الحادي االحد يوم اآلثار قسم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 األول

 الشخصية أنماط)  عنوانيا عممية محاضرة -35
 عيةجم في(  اآلخرين مع التعامل وأساليب

 المساعد األستاذ
 محمد كمال الدكتور

 الخامس الخميس يوم
 تشرين شير من والعشرين
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 الخيبلني سرحان األرمنية الشبيبة
 النفس عمم قسم رئيس

 2018 األول

 وميارات النزاع تحويل)  بعنوان عمل ورشة -36
 العراقية األمل جمعية نظمتيا(  الحوار

 المساعد األستاذ
 لويس عنان الدكتورة

 بقسم التدريسية جميل
 ، اإلنجميزية المغة

 راجح باسم والدكتور
 التدريسي اآللوسي
 الفمسفة بقسم

 حتى عشر الرابع من لممدة
 شير من عشر التاسع
 2018 األول تشرين

 الترفيع ألغراض الوظيفي األداء كفاءة)  دورة -37
) 

 االحد يوم من لممدة المستمر التعميم وحدة
 حتى شير من السابع

 من عشر الثامن لخميسا
 األول تشرين شير

2018 
 من كل المرحومين إلستذكار تأبيني حفل -38

 رئيس مطموب أحمد الدكتور األستاذ العبلمة
 األسبق الثقافة ووزير العراقي العممي المجمع

 عبدالرزاق خديجة الدكتورة المتمرس واألستاذ ،
 الحديثي

 نم التاسع الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 األول تشرين شير

2018 

)  مشروع من األولى الدفعة تتسمم اآلداب كمّية -39
 العراقية لمجامعات والدو (

 من األول االثنين يوم عمادة الكمية
 األول تشرين شير

2018 
 مدير زالبيركر والتر الدكتور األستاذ استضافت -40

 في ميونخ جامعة في اآلشوريات عمم معيد
 التحاديةا ألمانيا جميورية

 العراقي المركز
 لآلثار األلماني

 واآلشوريات

 من الثامن االثنين يوم
 األول تشرين شير

2018 
 وقواعدىا العربية المغة صبلحية دورات بدأ -41

 الجدد لمتدريسيين
 شير من السابع االحد يوم المستمر التعميموحدة 

 2018 األول تشرين
..  الكتاب صناعة)  عنوانيا عممية ندوة -42

 ( والحمول المعوقات
 الثقافية الشؤون دار

 مع بالتعاون العامة
 جامعة اآلداب كمّية

 بغداد

 من التاسع الثبلثاء يوم
 األول تشرين شير

2018 

 في التجريبي االتجاه)  عنوانيا نقاشية حمقة -43
 ( الحديث المغوي الدرس

 من الثامن االثنين يوم العربية المغة قسم
 األول تشرين شير

2018 
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 المقبولين الجدد الطمبة تستقبل اآلداب كمّية -44
 الحالي الدراسي لمعام األولية الدراسات في

2018  /2019 

 من الثامن االثنين يوم عمادة الكمية
 األول تشرين شير

2018 
 لتنمية استراتيجية نحو)  بعنوان عممية ةندو  -45

 ( العراق جنوب األىوار
 ونظم الجغرافية قسم

 الجغرافية ماتالمعمو 
 عشر السابع االربعاء يوم
 األول تشرين شير من

2018 
 المؤتمر في شاركت بغداد جامعة اآلداب كمّية -46

 والثقافات الحضارات حوار) بـ الموسوم الدولي
 كمّية في المقام(  العصر آفة اإلرىاب:  الثالث

 المممكة في التقنية الطفيمة جامعة اآلداب
 الياشمية األردنية

 المساعد ألستاذا
 عبود عمي الدكتور

 قسم/ المحمداوي
 الفمسفة

 االربعاء يوم من لممدة
 الجمعة يوم حتى العاشر
 شير من عشر الثاني
 2018 األول تشرين

 والمبلعب الحدائق لتنظيف تطوعية حممة -47
 الرياضية

 النشاطات شعبة
 مع بالتنسيق الطبلبية

 العممية األقسام

 رعش الخامس االثنين يوم
 األول تشرين شير من

2018 
 نظمو الذي لمتصوف األول العالمي الممتقى -48

 عدد وحضره ، المحمدي الرباط عمماء مجمس
 المعتمدة الصوفية والمراكز الدول ممثمي من

 الدين وعمماء

 صبلح الدكتور األستاذ
 الجابري عايد فميفل

 كمّيةال عميد

 من الثامن االثنين يوم
 األول تشرين شير

2018 

 الشائعات انتشار مخاطر)  بعنوان عمل ورشة -49
 ( المجتمع عمى

 الفمسفة بالتعاون قسم
 الَعبلقات دائرة مع

 وزارة في واإلعبلم
 الداخمية

 عشر السابع االربعاء يوم
 األول تشرين شير من

2018 

 النشاطات شعبة لمطمبة بالشطرنج اآلداب كمّية بطولة افتتاح  -50
 الطبلبية

 الثاني يناالثن يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 األول
)  عنوانو الثامن السنوي الثقافي ميرجانال -51

 ( العراق سفينة الحسين
 الثاني االثنين يوم العربية المغة قسم

 تشرين شير من والعشرين
 2018 األول

 ، الكريم والقرآن العربية المغة صبلحية دورة -52
 الختبار والتربية اآلداب لجنة بتقديميا اشتركت

 الجامعي التدريس صبلحية

 الحادي االحد يوم المستمر التعميم وحدة
 تشرين شير من والعشرين

 2018 األول
 2018شير تشرين الثاني 

)  بـ الموسوم الثاني الدولي العممي المؤتمر -53
 الخطاب وفن والعممية اإلدارية الميارات تنمية

 المساعد األستاذ
 فائق لمى الدكتورة

 من الثبلثين األحد يوم
 2018 أيمول شير
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 لممبدعين ليالدو  االتحاد عقده الذي(  الشامل
 والسياحة الثقافة وزارة برعاية العراق، فرع/ 

 واآلثار

 المغة قسم جميل
 العربية

 الخاص) والدو( مشروع الستكمال مباحثات -54
 في اآلثار قسم وطمبة اساتذة قدرات بتطوير

 اآلداب كمّية

 صبلح الدكتور ستاذاأل
 الجابري عايد فميفل

 كمّيةال عميد

 شير من الرابع االحد يوم
 2018 الثاني تشرين

 والمسح التنقيب تقانات) بعنوان محاضرة -55
 (الحديثة اآلثاري

 المساعد األستاذ
 مانير جيدم الدكتورة

 التركية كوج جامعة من
 وتأريخ اآلثار قسم

 الفن

 من السابع االربعاء يوم
 الثاني تشرين رشي

2018 

 عبد الدكتور األستاذ (فرنسا في التعميم) بعنوان محاضرة -56
 من الطائي عمي
 الفرنسية بوردو جامعة

 من الخامس االثنين يوم
 الثاني تشرين شير

2018 
 تكنولوجيا دور)  عنوانيا عمل ورشة -57

 في التنافسية الميزة تحقيق في المعمومات
 ( العالي التعميم مؤسسات

 من الثامن الخميس يوم المستمر التعميم وحدة
 الثاني تشرين شير

2018 
 االحد يوم من لممدة المستمر التعميم وحدة الجدد لمتدريسيين العربية المغة سبلمة دورة -58

 حتى عشر الحادي
 عشر الخامس الخميس

 األول تشرين شير من
2018 

ض ألغرا لمتدريسيين العربية المغة سبلمة دورة -59
 الترفيع

 االحد يوم من لممدة المستمر التعميم وحدة
 حتى عشر الحادي
 عشر الخامس الخميس

 الثاني تشرين شير من
2018 

 بجانة مدينة)بـ الموسومة الماجستير رسالة -60
 التاريخ في والحضاري السياسي وأثرىا

( م1067-711/ه459-92 االندلس
 عويد كاظم احمد لمطالب

 11/ 6 بلثاءالث يوم ريخأالت قسم
/2018 

 برنامج تأثير)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -61
 الطبلب لدى الحياة ميارات لتنمية تدريبي
 رسول رافد لمطالب( المتميزين وغير المتميزين

/ 11/ 6 الثبلثاء يوم النفس عمم قسم
2018 
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 عبدالرزاق
 سياسة)بـ الموسومة الماجستير رسالة -62

 االزمتين) العثمانية الدولة تجاه بالمرستون
 لمطالب( 1841-1830( والمصرية اليونانية

 برىان عمي محمد

/ 11/ 11 الثبلثاء يوم التاريخ قسم
2018 

 تكنولوجيا دور)  عنوانيا عمل ورشة -63
 في التنافسية الميزة تحقيق في المعمومات

 ( العالي التعميم مؤسسات

 من الثامن الخميس يوم المستمر التعميم وحدة
 الثاني تشرين يرش

2018 
 االحساس)بـ الموسومة الماجستير رسالة -64

 لمطالبة( النفسية بالرفاىية وعبلقتو بالتماسك
 حسين ضياء موج

 11/ 15 الخميس يوم النفس عمم قسم
/2018 

 التكامل)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -65
 دراسة) المياجرين لمعراقيين االجتماعي

 نور لمطالبة(( التركية نالمد بعض في ميدانية
 خمف عمي

 11/ 15 الخميس يوم االجتماع عمم قسم
/2018 

 مناقشة يحضر العراق في التركي السفير -66
 االجتماع عمم في دكتوراه الطروحة عممية

 11/ 15 الخميس يوم االجتماع عمم قسم
/2018 

)  بـ الموسومة عممية ةندو  بغداد جامعة -67
 ( لبيئيةوا المناخية التغييرات

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 الخامس الخميس يوم
 تشرين شير من عشر

 2018 الثاني
 الدولي الطف ممتقى بحوث في األولى الجائزة -68

 االجتماع عمم قسم نصيب من العاشرة بدورتو
 وحتى السابع االربعاء يوم دكتور رسول محمد

 من الثامن الخميس يوم
 انيالث تشرين شير

2018 
 التابع التربوية والدراسات البحوث مركز اجتماع -69

 واقع لمناقشة خصص الذي ، التربية وزارة إلى
 حضره ، البكالوريا المنتيية المراحل امتحانات

 المركز رئيس الطائي عّمو حاتم الدكتور

 الخامس الخميس يوم قسم عمم االجتماع
 تشرين شير من عشر

 2018 الثاني

 العاشر الياباني العراقي المنتدى نظمت -70
 من والعراق اليابان في التعميم) بــ الموسوم

 ( مقارن منظور

 جامعة اآلداب كمّية
 مع بغداد بالتعاون

 وتشيبا واسيدا جامعتي

 طوكيو اليابانية العاصمة
 من عشر الثامن االحد يوم

 الثاني تشرين شير
2018 

 التالتحو )بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -71
 في ميدانية دراسة الطبقة وانتاج االجتماعية

/ 22 الموافق الخميس يوم االجتماععمم  قسم
11  /2018 
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 شريف حسن طارق لمطالب( الديوانية مدينة
 االفعال صيغ)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -72

 مدينة من المنشورة المسمارية النصوص في
 لمطالب((  م.ق1595- 2004)  سبار

 حسين اصرن شيماء

/ 22 الموافق الخميس يوم االثار قسم
11 /2018 

 التحقيب إشكالية) عنوانيا عمل ورشة -73
 (التأريخي

 الحادي االربعاء يوم التأريخ قسم
 تشرين شير من والعشرين
 قاعة عمى .الجاري الثاني

 األلماني العراقي المركز
 واالشوريات لآلثار

 االولى اكيرالبو ) الموسومة الماجستير رسالة -74
 حتى القديمة مصر في السياسية لمتكوينات

(( م.ق2787-5000) العتيق العصر نياية
 اسماعيل حميد سرمد لمطالب

/ 25 الموافق االحد يوم ريخأالت قسم
11 /2018 

 العميا الدراسات لطبلب ميدانية عممية زيارة -75
 لمى الدكتورة المساعد األستاذ عمييا أشرفت

 جميل فائق

 الحادي االربعاء يوم العربية لمغةا قسم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 دورة( 61) الدورة بتخرج تحتفل اآلداب كمّية -76

 بغداد جامعة في والتنمية النصر
 بغداد جامعة حتفالا

 الحادية الدفعة بتخرج
 طمبتيا من والستين

 النصر) شعار تحت
 (والتنمية

/ 11/ 24 السبت يوم
2018. 

 المؤتمر في بغداد جامعة اآلداب كمّية كااشتر  -77
  اآلثار كمّية نظمتو الذي األول، الدولي العممي
 وحضارة آثار) بعنوان القادسية جامعة في

 شاكر عادل الدكتور( الوطنية ىويتو العراق
 وىام

 الحادي األربعاء يوم اآلثار قسم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني

 محمد األكرم الرسول والدة بذكرى التفاح -78
 ( وسمم واصحابو وٓالو عميو اهلل صمى)

 جامعة اآلداب كمّية
 مع بغداد بالتعاون

 الحسينية العتبتين
 المقدستين والعباسية

 ومؤسسة كرببلء في
 والتنمية لمثقافة القبس

 الخامس االحد يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني

/ 26 الموافق االثنين يوم االثار قسم غير رسائل)بـ ةالموسوم الدكتوراه اطروحة -79
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 المتحف من القديم البابمي العصر من منشورة
 صادق والء لمطالبة(( عنتيك ابو تل) العراقي

 عبدعمي

11 /2018 

 العممية البحوث كتابة آلية)  عنوانيا دورة -80
 المدرس قدمتيا(  العممية األقسام في لمطمبة

 جياد تغريد المساعد

المستمر  التعميم وحدة
 قسم مع بالتعاون

 الفمسفة

 الخامس االحد يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 بطولة بغداد جامعة اآلداب كمّية استضافت -81

 لمطمبة الطائرة الكرة بمعبة بغداد جامعة
 النشاطات شعبة

 الطبلبية
 السادس االثنين يوم

 تشرين شير من والعشرين
 2018 الثاني

 والتوظيف التأىيل أىمية عن عمل ورشة -82
 جياد تغريد المساعد المدرسيا قدمت

 عشر الرابع االربعاء يوم المستمر التعميم وحدة
 الثاني تشرين شير من

 الجاري
 من رادنير كارين الدكتورة األستاذ قدمت -83

 التأريخ في ىومبولت فون الكسندر مؤسسة
)  وانبعن محاضرة ، األوسط لمشرق القديم

 السياسي وتأريخيا اآلشورية االمبراطورية
 ( والعسكري

 السادس االثنين يوم قسم االثار
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني

 المائية الموارد) الموسومة الدكتوراه اطروحة -84
 في دراسة والطارمية التاجي قضاءي في

 في وتأثيرىا والحاجات المصادر مابين الموازنة
 حسين محمد جاسم لمطالب( لزراعيا االنتاج

ونظم  الجغرافية قسم
 المعمومات الجغرافية

 11/ 27 الثبلثاء يوم
/2018 

 ميرجانيا بغداد جامعة اآلداب كمّية نظمت -85
(  وحشد حب)  بعنوان الثالث السنوي الشعري

 والشعراء الكمية طمبة من مجموعة حضره ،
 الشباب

 السابع الثبلثاء يوم اقسام الكمية
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني

 المرورية الثقافة)  عنوانيا توعية محاضرة -86
 مديرية مع بالتعاون(  والشارع القيادة ولغة

 المعظم باب قاطع/  العامة المرور

 الثامن االربعاء يوم التأريخ قسم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 بطولة تصفيات ضمن من مباراة نظمت -87

 الفنون كمية فريق بين ، الطائرة بالكرة الجامعة
 اإلسبلمية العموم كمية وفريق الجميمة

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 الثامن االربعاء يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 رواد عند الفكرية الحركة)  عنوانيا عممية ندوة -90

 ( الفمسفة قسم
 الثامن االربعاء يوم الفمسفة قسم

 تشرين شير من والعشرين
 2018 الثاني
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 العموم أثر) بـ الموسوم السنوي العممي المؤتمر -91
 ( واألدبية المغوية الدراسات في اإلنسانية

 الثامن االربعاء يوم العربية المغة قسم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 االلكتروني االبتزاز نقد) بعنوان عمل ورشة -92

 (لمشباب
 لفمسفة بالتعاونا قسم

 التعميم وحدة مع
 المستمر

 السابع الثبلثاء يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 مخرجات اداء)  عنوانيا عممية ندوة نظم -93

 ( العمل وسوق-94 التأريخ بقسم التدريسين
 التأريخ بالتعاون قسم
 ضمان شعبة مع

 األداء وتقويم الجودة

 التاسع الخميس يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 التربوية العموم مؤتمر في تشترك اآلداب كمية -94

 تركيا في عقد الذي واالجتماعية
 عمي ماجد الدكتور

 العنبكي مصطفى
 قسم عمم االجتماع

 من الثبلثين االحد يوم
 . السابق أيمول شير

 2018كانون األول 
 في االقتصاد)  وعنوان سنوي عممي مؤتمر -95

 العربية والحضارة القديمة ضاراتالح
 ( واإلسبلمية

 ، اإلدريسي قاعة عمى اآلثار قسم
 الخميس يوم وذلك
 شير من عشر السادس
 2018 الثاني تشرين

 التصنيف اجراءات)  عنوانيا عمل ورشة -96
 ( العراقية لمجامعات الوطني

 الجودة ضمان شعبة
 الجامعي االداء وتقويم

 ، الحاسوب مختبر في
 التاسع االحد يوم وذلك
 تشرين شير من عشر

 2018 الثاني
 المغوية األغبلط تقويم)  عنوانيا تدريبية دورة -97

) 
المستمر  التعميم وحدة

 الدورات قاعة
 عشر التاسع االحد يوم
 الثاني تشرين شير من

2018 
 كاظم األستاذ قاعة عمى االنجميزية المغة قسم ( األزمة أدب)  عنوانيا ثقافية ندوة -98

 الثبلثاء يوم ، الجوادي
 من والعشرين الحادي
 الثاني تشرين شير

2018 
 الدولة وبناء الجغرافية)  عنوانيا عممية ندوة -99

 ( واإلنسان
 ونظم الجغرافية قسم

 الجغرافية المعمومات
 يوم ، االدريسي قاعة عمى

 والعشرين الثاني االربعاء
 الثاني تشرين شير من

2018 
 مدني األستاذ قاعة فييوم  الفمسفة قسم لمتجربة نقدية مراجعة)  عنوانيا اريةحو  ندوة -100
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 السوفيتي االتحاد في والفكرية السياسية
 ( السابق

 الثالث الخميس يوم صالح الفمسفة العالمي
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 الثالث الخميس يوم الرياضية التربية وحدة لمطالبات بالشطرنج الكمية بطولة -101

 تشرين شير من والعشرين
 2018 الثاني

 ألقسام القطاعية لمجنةاجتماع تشاوري  -102
 العراقية بالجامعات اآلداب كميات في الجغرافية

 الدراسية المناىج تحديثل

قسم الجغرافية ونظم 
 المعمومات الجغرافية

 الثالث الخميس يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 الرواية)  وعنوان السنوي العممي مؤتمرال -103

 التأريخية الدراسات بين والتحريرية الشفيية
 ( والمغوية واألدبية

 بالتعاون التأريخ قسم
 العربية المغة أقسام مع

 االنجميزية والمغة
 واآلثار

 ، اإلدريسي قاعة عمى
 الثالث الخميس يوم وذلك

 تشرين شير من والعشرين
 2018 الثاني

 الكبرى االحتفاالت في تشارك اآلداب يةكم -104
بغداد  جامعة لطمبةستين ال الدورة بتخرج
 مجمس رئيس العبادي حيدر الدكتور بحضور

 الوزراء

 السابع األثنين يوم وذلك احتفال التخرج المركزي
 تشرين شير من والعشرين
 مبلعب في 2018 الثاني
 وعموم البدنية التربية كمية

 يةالجادر  بمجمع الرياضة
 والمنشطات اإلدمان)  عنوانيا توعية محاضرة -105

 ( الطمبة فئة بين الرياضية
 السادس االحد يوم التأريخ قسم

 تشرين شير من والعشرين
 2018 الثاني

 ، انواعيا:  الزالزل)  عنوانيا عمل ورشة -106
 الوقاية ووسائل البيئة عمى تأثيراتيا ، اصنافيا

 ( منيا

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات
 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 التاسع االربعاء يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني

 النشاطات وحدة المنضدة بكرة األساتذة بطولة اختتام -107
 الطبلبية

 التاسع االربعاء يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 2017شير كانون األول 

 اإليجابي السموك)  عنوانيا توعية ضرةمحا -108
 ( الجامعي الحرم داخل

 شير من الثالث االحد يوم التربوي اإلرشاد لجنة
 2018 األول كانون

 اإلدارية القيادة ميارات)  عنوانيا عمل ورشة -109
 ( البشرية والتنمية

 من الرابع االثنين يوم المستمر التعميم وحدة
 2018 األول كانون شير

 شير من الثالث االحد يوموحدة التأىيل  أساسيات)  عنوانيا لمخريجين تدريبية ورشة -110
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 اشترك(  العمل مشاريع إلقامة الجماعي العمل
 خريجاً  30 من اكثر فييا

 والتوظيف في كمّية
 بغداد جامعة اآلداب

 كمّية مع بالتعاون
 التنمية ومديرية المغات

 وزارة في الصناعية
 والمعادن الصناعة

 2018 األول كانون
 أيام أربعة لمدة وتستمر

 النشاطات وحدة بلمطبل سنوي شعري ميرجان -111
 الفنيةالطبلبية و 

 من السادس االربعاء يوم
 2018 األول كانون شير

 االنتصار بمناسبة العراقي الشعب الىتينئة  -112
 االرىابي داعش عمى

يوم االثنين الحادي عشر  عمادة الكمية
ون األول من شير كان

2018 
 المخدرات مشكمة)  عنوانيا توعية محاضرة -113

 ( اإلنساني المجتمع عمى وتأثيرىا
 عشر الثاني الثبلثاء يوم االجتماع عمم قسم

 األول كانون شير من
2018 

 التي العممية الندوة أعمال فيمشاركة عممية  -114
 اإلرشاد دور عن لمبنات العموم كمية نظمتيا
 ذوي الطمبة مع التفاعل في بويوالتر  النفسي

 الخاصة االحتياجات

 أفراح الدكتورة االستاذ
 الخدمة/ محمد جاسم

 االجتماعية

 من الرابع االثنين يوم
 2018 األول كانون شير

 العموم)  بعنوان السنوي العممي مؤتمرال -115
 والجدوى العممية الرصانة:  اإلنسانية

 ( التطبيقية

 عشر السابع األحد يوم عمادة الكمية
 األول كانون شير من

2018 
 التواصل مواقع)  عنوانيا عممية ندوة -116

 ( واإليجابيات السمبيات..  االجتماعي
 عشر الثالث االربعاء يوم العربية المغة قسم

 األول كانون شير من
2018 

 بين العربية الحكاية)  عنوانيا عمل ورشة -117
 ( والمعاصرة التراث

 التاسع االربعاء يوم ربيةالع المغة قسم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 عشر الثامن االثنين يوم العربية المغة قسم ( الضاد يوم)  العالمي العربية المغة يوم -118

 األول كانون شير من
2018 

 الغاية ُيسر بين المغة)  عنوانيا عممية ندوة -119
 ( الوسيمة وُعسر

 عشر التاسع الثبلثاء يوم المستمر التعميم وحدة
 األول كانون شير من

2018 
 الحادي الخميس يوم النشاطات وحدة كرة خماسي لفرق بغداد جامعة بطولة اختتام -120
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ممعب  في الطبلبية القدم
 اآلداب كمّية

 كانون شير من والعشرين
 2018 األول

 العراق ضمير السّياب)  عنوانيا عممية ندوة -121
 ( التأريخ وصوت

 الخامس االثنين يوم العربية المغة قسم
 كانون شير من والعشرين
 2018ول األ 

 إلى العميا الدراسات لطبلب ميدانية زيارة -122
 الظواىر عمى لمتعرف المقدسة كرببلء محافظة

 فييا والبشرية الطبيعية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 الثاني الجمعة يوم
 نونكا شير من والعشرين

 2018 األول
 العممية بغداد جامعة اآلداب كمية مجمة حصمت -123

 العربي التأثير معامل عمى المحكمة والفصمية
 . 2017 لعام

يوم االحد الحادي  اآلداب كمية مجمة
والثبلثين من شير كانون 

 2018األول 
 ورشة في بغداد جامعة اآلداب كمّية شاركت -124

 اآلثار كميات اءعمد لجنة نظمتيا التي العمل
 النزاىة)  عنوانيا واآلداب والمغات واإلعبلم

 ( الجامعية والقيم األكاديمية

 في عممية مشاركة
 عنوانيا عمل ورشة

 األكاديمية النزاىة
 الجامعية في والقيم
 جامعة اآلثار كمّية

 سامراء

 الثامن الخميس يوم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول

زيارة ميدانية لطبلب الدراسات األولية في فرع  -125
الخدمة االجتماعية لممرحمتين الثالثة والرابعة 
إلى معيد النور لرعاية مرضى التوحد في 

 مدينة بغداد

يوم الخميس الحادي  قسم عمم االجتماع
والعشرين من شير كانون 

 8201األول 

ورشة عمل عنوانيا ) دور الشباب في بناء  -126
السمم األىمي ( بالتعاون مع رابطة المرأة 
 العراقية ومنظمة كفينا تل كفينا السويدية

 

كمّية اآلداب جامعة 
 بغداد

يوم االثنين السابع عشر 
 من شير كانون األول

وتستمر لمدة  8201
 مأربعة أيا

 2018 شير كانون الثاني
 الجمسة اعمال بغداد جامعة اآلداب كمية نظمت -127

 اآلداب اتكمي عمداء لجنة الجتماع األولى
 العراقية الجامعات في والمغات

 التاسع الخميس يوم عمادة الكمية
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 نصوص)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -128

 االكدي العصر من منشورة غير اقتصادية
 عبد حنان لمطالبة( العراقي المتحف في القديم

 بعيوي الحمزة

 11/ 29 سالخمي يوم االثار قسم
/2018 

 12/ 2 االحد يومونظم  الجغرافية قسم وتقييم تحميل)بـ الموسومة الماجستير رسالة -129
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 في الشبجة لناحية مورفومناخيةجيال المخاطر
 محمد عمار لمطالب( األشرف النجف محافظة

 صبيح

 2018/ المعمومات الجغرافية

 الثامن ربعاءاال  يوم االجتماع عمم قسم التطوعي لمعمل حممة -130
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
 بين جمعت بمباراة البطولة تصفيات استضافت -131

 اآلداب وكمية االسبلمية العموم كمية فريقي
 النشاطات شعبة

 الطبلبية
 من الثالث االثنين يوم

 كانون شير من شير
 2018 االول

 مخصصة وكانت ، الوظائف تحميل دورة -132
 التربية ارةوز  لمنتسبي

 وحتى الثاني من لممدة المستمر التعميم وحدة
 كانون شير من الخامس

 2018 األول
 النشاطات وحدة لمطمبة سنوي شعري ميرجاناقامة  -133

 الفنيةالطبلبية و 
 من الثالث االثنين يوم
 الجاري األول كانون شير

عن سموك الطمبة داخل الحرم  عممية ندوة -134
 الدكتور المساعد األستاذ حضرىا ،الجامعي 

 جامعة رئيس مساعد عبدالمطيف فاضل أسامة
 العممية لمشؤون بغداد

 النفسي اإلرشاد لجنة
 التربوي والتوجيو
 الكميات في وفروعيا

 من الرابع الثبلثاء يوم
 2018 األول كانون شير

/  2017 الدراسي لمعام األوائل الطمبة لتكريم -135
2018 

 من الخامس ربعاءاال  يوم التأريخ قسم
 2018 األول كانون شير

 مسؤول صالح وليد محمد الدكتور اشترك -136
 اآلداب كمّية في العامة والعبلقات اإلعبلم

 لمسؤولي التداولي االجتماع في ، بغداد جامعة
 والمعاىد الكميات في العامة والعبلقات اإلعبلم

 قسم نظمو الذي لمجامعة، التابعة والمراكز
 جامعة رئاسة في العامة العبلقاتو  اإلعبلم

 بغداد

 اإلعبلموحدة 
 العامة والعبلقات

 من الخامس االربعاء يوم
 2018 األول كانون شير

 الموسوي ىادي حسن ناجي الدكتوروفاة  -137
 اإلسبلمي التأريخ استاذ

 من السادس الخميس يوم التأريخ قسم
 2018 األول كانون شير

 واىميتيا الجودة مطالب)  عنوانيا عممية ندوة -138
) 

 الجودة ضمان شعبة
 الجامعي االداء وتقويم

 من الخامس االربعاء يوم
 2018 االول كانون شير

 في المخدرات تأثير)  بعنوان عممية ندوة -139
 ( المجتمع

 شير من التاسع االحد يوم النفس عمم قسم
 2018 االول كانون

 شير من التاسع االحد يوم النشاطات شعبة بيا كاشتر  بدنية قوة وبطولة رياضي ميرجان -140
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 مرور بمناسبة ، الكمية ممعب عمى الطمبة
 والحشد األمنية قواتنا لتحقيق االولى الذكرى

 داعش عمى الكبيرة االنتصارات الشعبي
 اإلرىابي

 2018 االول كانون الطبلبية

 المؤتمر أعمال في ، بغداد جامعة اآلداب كمّية -141
 تحت األنبار لجامعة األول ليالدو  العممي
 إلى طريقنا الخطاب في االعتدال)  شعار

 ( السبلم

 حريز تغريد ةالدكتور 
 بقسم التدريسية محمد

 العربية المغة

 واالثنين االحد ليومي وذلك
 تشرين شير من الثبلثين
 شير من واألول األول

 2018 الثاني تشرين
 عشر الثالث الثبلثاء يوم المستمر التعميم وحدة ( اإلعبلمية المغة)  عنوانيا عمل ورشة -142

 الثاني تشرين شير من
2018 

 الكرة بمعبة بغداد جامعة بطولة استضافت -143
 االسبلمية العموم كمية ريقي ، لمطمبة الطائرة
 اآلداب كمية فريقي لمطالبات الكندي طب وكمية
 وفريقي، لمطبلب  الصرفة لمعموم الييثم وابن

 لمطبلب اإلسبلمية والعموم اآلداب كمية

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 من الخامس االربعاء يوم
 2018 االول كانون شير

 والشيادات الوثائق منح اجراءات تسييل -144
 لممواطنين التخرج وتأييدات الدراسية

قسم التسجيل وشؤون 
 األستاذالطمبة 
 الدكتور المساعد

 محمد ىاتف ناىض

 عشر الثاني االربعاء يوم
 األول كانون شير من

2018 

 لعقد والعممية التحضيرية المجنتين اجتمعت -145
 اآلداب لكمية السنوي الدولي العممي المؤتمر
 اإلنسانية العموم)  بـ الموسوم ، بغداد جامعة

 ( 2003 عام بعد العراقي الواقع واشكالية

 الدولي العممي المؤتمر
 السنوي

 عشر الثاني االربعاء يوم
 األول كانون شير من

2018 

 نصوص)بـ الموسومة الماجستير رسالة -146
(( مصادرة) الثالثة اور سبللة من اقتصادية

 حسون حميد نور لمطالبة

 12/ 16 االحد يوم االثار قسم
/2018 

 صناعة)بـ الموسومة الماجستير رسالة -147
( قار ذي محافظة في المستدامة السياحة

 حويل رحيم سارة لمطالبة

 12/ 16 االحد يوم لجغرافيةا قسم
/2018 

 األىرام جريدة)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -148
 العراق في السياسية التطورات من وموقفيا

 موسى نعمو ليث لمطالب( 1968–1958)

/ 12/ 17 االثنين يوم ريخأالت قسم
2018 

 12/ 18 الثبلثاء يوم االجتماععمم  قسم النساء تجنيد)بـ الموسومة الماجستير رسالة -149
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 اجتماعية دراسة يةاالرىاب العمميات في
 عبدالزىرة عمي حوراء لمطالبة( ميدانية

/2018 

 االرامية الديانات) بعنوان عمل ورشة -150
 قسم مع بالتعاون(  الحضارية وامتداداتيا
 المغات كمية في السريانية المغة

/ 12/ 9 االحد يوم االجتماع عمم قسم
2018. 

 بغداد جامعة بطولة في اآلداب كمّية حزرتا -151
 االول المركزين عمى ، لمطمبة البدنية بالقوى

 كرار لمطالب والثاني ، كاظم ببلل لمطالب
 الطبلبية النشاطات قسم قاعات عمى ، نعمان

 بغداد جامعة رئاسة في

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 من السادس الخميس يوم
 2018 االول كانون شير

 خميل االستاذ اليابان في العراقي السفير رةياز  -152
 العراقية السفارة مقر في الموسوي اسماعيل

 طوكيو العاصمة في

 اآلداب كمية من وفد
 بغداد جامعة

 الثاني الخميس يوم
 تشرين شير من والعشرين

 2018 الثاني
)  العربية لمغة العالمي اليوم بمناسبة احتفاالً  -153

 والباحثين األساتذة من عدد حضره( الضاد يوم
 وآدابيا العربية المغة في

 عشر الثامن الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 االول كانون شير من

2018 
 العراق في الجديد الياباني السفيريارة ز  -154

 السفارة مقر في ”ىاشيموتو ناوفومي“
 بغداد في اليابانية

 اآلداب كمية من وفد
 بغداد جامعة

 عشر السادس االحد يوم
 االول كانون شير من

2018 
 جامعة اآلداب كمّية أساتذة من عدد اشترك -155

 في( والدو) الدولي التعاون مشروع في ، بغداد
 االيطالية بولونيا جامعة

 من 16 -10 من لممدة اآلثار قسم
 2018 االول كانون شير

) بـ الموسوم السنوي الدولي العممي المؤتمر -156
شكالية اإلنسانية العموم  بعد العراقي الواقع وا 
 الباحثين عشرات بمشاركة(  2003 عام

 من باحثاً ( 95)لـ بحثاً ( 72) والعرب العراقيين
 مختمفة ومؤسسة كمية( 28)

 الدولي العممي المؤتمر
 السنوي

 عشر التاسع االربعاء يوم
 األول كانون شير من

2018 

 االنحياز)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -157
 برضا وعبلقتيما الراىن الوضع وانحياز انياالن

 عبد ىاتف حمزة لمطالب( النفسية الحاجات
 عويز

 12/ 19 االربعاء يوم النفس عمم قسم
/2018 

 في المقموع)بـ الموسومة الماجستير رسالة -158
 ربع كاظم عبلء لمطالب( العربي الربيع روايات

 12/ 23 االحد يوم العربية المغة قسم
/2018 

 12/ 23 االحد يوم ريخأالت قسم المغول وسائل)بـ الموسومة الماجستير رسالة -159
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راعات الحروب إدارة في السياسّية  والصَّ
 لمطالبة(( م1335 -1203/ىـ600-736)

 رحم كريم اسراء

/2018 

 بعد ما حياة)بـ الموسومة الماجستير رسالة -160
 في القديمة المصرية الدينية العقائد في الموت
 ربع كاظم عبل لمطالبة( الموتى كتاب ءضو 

 12/ 24 االثنين يوم ريخأالت قسم
/2018 

 والسبلمة الصحة مفاىيم)  بعنوان عمل ورشة -161
 ( المينية

 الفمسفة بالتعاون قسم
 الوطني المركز مع

 والسبلمة لمصحة
 التوعية قسم/  المينية

 لوزارة التابع والتدريب
 والشؤون العمل

 االجتماعية

 الرابع االثنين يوم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول

 المنظور في اآلرامية الديانات) بعنوان ورشة -162
 (انموذجا الصابئون.. االنثروبولوجي

اإلجتماع  عمم قسم
 قسم مع وبالتعاون

 في السريانية المغة
 المغات كمية

 عشر الثاني االربعاء يوم
 االول كانون شير من

2018 

 الدراسية القاعات وترميم لتأىيل طوعيةت حممة -163
 القسم في

 اتالنشاط شعبة
 مع بالتعاون ةالطبلبي
 الثالثة المرحمة طمبة
 ونظم الجغرافية لقسم

 الجغرافية المعمومات

 من العشرين الخميس يوم
 2018 األول كانون شير

 عطاء شعمة يكون حين الجامعي االستاذ -164
 ، جيالاأل صناعة بيدف ، العمم من ونشاط
 في الكمية الفنية الفعاليات عمى الضوء وتسميط

النيار العراقية  صحيفة
 محمد ليمى الدكتورة

 عمي

 الصادر عددىا في كتبت
 السادس االربعاء  يوم

 كانون شير من والعشرين
 2018 األول

 
 مرايا) كتاب من األولى الطبعة بتوقيع احتفاالً  -165

 كريم تورالدك األستاذ لممرحوم( سوسيولوجيا
 حمزة محمد

 الرابع االثنين يوم االجتماع عمم قسم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
(  المندائية اآلرامية المغة)  بعنوان عمل ورشة -166

 جاسم نصرت اشواق المساعد األستاذ قدمتيا
 والمغة القديمة االرامية بالمغة المختصة

 المندائية

 الرابع االثنين يوم االجتماع عمم قسم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
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 ناىدة الدكتورة المتمرس األستاذ بتكريم احتفاالً  -167
 حافظ عبدالكريم

 الرابع االثنين يوم االجتماع عمم قسم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
 اجتماعية خدمة الدكتوراه طمبة من مجموعة -168

 قاعة يزبتجي خبلليا من قامو تطوعية مبادرة
 ذاتي بمجيود العميا لمدراسات

 من العشرين الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 2018 األول كانون شير

 في الفمسفة أثر) بـ الموسومة العممية الندوة -169
 ( الراىنة المشكبلت معالجة

 الفمسفة بالتعاون قسم
 التعميم وحدة مع

 المستمر

 السادس األربعاء يوم
 نكانو شير من والعشرين

 2018 األول
 نصوص)بـ الموسومة الماجستير رسالة -170

 العراقي المتحف في منشورة غير مسمارية
 العصر من العراقي المتحف في منشورة

 مطمك ياسر عمار لمطالب( االكدي

 12/ 25 الثبلثاء يوم االثار قسم
/2018 

 اآلثارية السياحة) الموسومة الماجستير رسالة -171
 السياحة جغرافية يف دراسة العراق في

 عطوان عمي حسين لمطالب(( GIS) باستخدام

ونظم  الجغرافية قسم
 المعمومات الجغرافية

 12/ 25 الثبلثاء يوم
/2018 

 بكرة بغداد جامعة اآلداب كمّية فريق احزر -172
 التأريخ متحف فريق عمى فوزاً  الخماسي القدم

 ودية مباراة في الطبيعي

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 السادس االربعاء ومي
 كانون شير من والعشرين

 2018 االول
 مراكب صناعة) الموسومة الدكتوراه اطروحة -173

( تنميتيا واستراتيجية العراق في المائي النقل
 حمود اسماعيل اريج لمطالبة

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 12/ 27 الخميس يوم
/2018 

 ديفاليرا إيمون)بـ سومةالمو  الماجستير رسالة -174
-1882) االيرلندية الوطنية الحركة في ودوره

 نجم سييل عمر لمطالب(( 1949

 12/ 27 الخميس يوم ريخأالت قسم
/2018 

 بين االسممو)بـ الموسومة الماجستير رسالة -175
 شبو شمال في المسيحية العربية القبائل
 االموي العصر نياية حتى العربية الجزيرة

( المستشرقين طروحات وفق م750/ ىـ132
 محمد شكري ىديل لمطالبة

 12/ 27 الخميس يوم ريخأالت قسم
/2018 

 العبلمة مفيوم)بـ الموسومة الماجستير رسالة -176
 ىادي احمد لمى لمطالبة( البنيوي الفكر في

 12/ 31 االثنين يوم الفمسفة قسم
/2018 

 الدالالت)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -177
 الحصاد طرائق لنمذجة الييدروجيومورفولوجية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 12/ 27 الخميس يوم
/2018 
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 نظم باستخدام الغنامي وادي لحوض المائي
( بعد عن واالستشعار  الجغرافية المعمومات

 عمي عبدالواحد اسراء لمطالبة
 االعمي الدراسات لطبلب ميدانية عممية زيارة -178

 رجاء الدكتورة المساعد األستاذ عمييا أشرفت
 التكريتي خمف

 السابع الخميس يوم العربية المغة قسم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
 رسالة ميييي محمود صفاء الباحث ناقش -179

 االدارة كمية في المحاسبة بقسم الماجستير
 الموسومة ، المستنصرية الجامعة واالقتصاد

 التكمفة ومدخل الجودة تكاليف بين ملالتكا) بـ
 تحقيق في ودوره المواصفات أساس عمى

 ( التنافسية الميزة

 الحسابات شعبة
 المالية والشؤون

 السابع الخميس يوم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول

 ميرجان في بغداد جامعة اآلداب كمية اشتركت -180
 والحرف لميوايات عشر الخامس األشقاء لقاء

 ، والسياحية والتراثية والفنية الثقافية المتنوعة
 الحضارة لبغداد عالياً  لنصدح)  شعار تحت
 والسياحة الثقافة وزارة نظمتو الذي(  والسبلم
 العراقي اإلعبلم شبكة مع بالتعاون واآلثار

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 من( 30 -26) من لممدة
 2018 األول كانون شير

 باشتراك ، اجتماعية ومبادرات ميدانية زيارة -181
 أفراد مع لمتواصل وطمبتيا الكمية اساتذة

 كافة المجتمع

 السابع الخميس يوم المجتمع خدمة لجنة
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
 استاذ النقيب حسن مرتضى الدكتوروفاة  -182

 جامعة اآلداب كمّية في التأريخي البحث مناىج
 بغداد

 السابع الخميس يوم قسم التأريخ
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
 االمبراطور)بـ الموسومة الماجستير رسالة -183

 الرومانية االمبراطورية في ودوره فسباسيان
 ادىم رشاد شيد لمطالبة( م9-97

 12/ 30 االحد يوم ريخأالت قسم
/2018 

 الخماسي احزر القدم بكرةافتتاح بطولة الكمية  -184
 قسم فريق عمى فوزاً  االجتماع عمم قسم فريق

 التأريخ

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 من الثبلثين االحد يوم
 2018 االول كانون شير

 الثالثة المرحمتين لطبلب ميدانية عممية زيارة -185
 عمييا أشرفت العميا الدراسات ، والرابعة
 واألستاذ ، جاسم رفاه الدكتورة األستاذ
 ، حسين رحانف حيدر الدكتور المساعد

 الثامن الجمعة يوم اآلثار قسم
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
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 عموش ىدى والمدرس

 2019شير كانون الثاني 
(  العممي الباحث ثقافة)  بعنوانمحاضرة  -186

 السوداني ميدي طالب  الدكتور األستاذ
 الحادي االثنين يوم االحتماع عمم قسم

 كانون شير من والثبلثين
 2018 ولاأل 

 اعتماد معايير عمى تحصل(  اآلداب)  مجمة -187
 العربي واالستشياد التأثير معامل

 السابع الخميس يوم ( اآلداب)  مجمة
 كانون شير من والعشرين

 2018 األول
 بكرة اآلداب كمية بطولة من الثانية الجولة -186

 القدم
شعبة النشاطات 

 الطبلبية
يوم االربعاء الثاني من 

كانون الثاني  شير
2019 

 عنوانيا اآلثار لطمبة وميدانية عممية محاضرة -187
 ( الحضارة تطور وأصل الحضارة أصول) 

 الحادي االثنين يوم قسم اآلثار
 كانون شير من والثبلثين

 2018 األول
 دراسات مناىج تطوير)  عنوانيا تدريبية ورشة -188

 ( السبلم
كمية اآلداب بالتعاون 

 مع
 العراقية ألملا جمعية

 جامعة مع بالتعاون
 . النمساوية انسبروك

 

 عشر الثامن من لممدة
 من والعشرين الثاني وحتى
 2018 األول كانون شير

 أستاذ السامرائي متعب الدكتور وفاة -189
 بغداد جامعة في االجتماعية األنثروبولوجيا

 من األول الخميس يوم 
 الثاني كانون شير

2019 
 االحتياجات لذوي البراعم دار إلى دانيةمي زيارة -190

 الصميخ منطقة في األيتام من الخاصة
 من األول الثبلثاء يوم المجتمع خدمة لجنة

 الثاني كانون شير
2019 

 الثقافي لمحوار األول الدولي المنتدى إقامة -191
 الكوردي العربي

 

 جامعة مع اآلداب كمّية
 مدينة في في كويا
 نكوردستا اقميم أربيل

 من العشرين الخميس يوم
 2018 األول كانون شير

 الموسوي مطر جواد الدكتور األستاذ حصل -192
 المتألق لممبدع(  الضاد)  درع عمى

 من الثبلثين االحد يوم التأريخ قسم
 2018 األول كانون شير

 انتصاراتيا المسمحة لقواتنا تبارك اآلداب كمية -193
 لتأسيس ينوالتسع الثامنة الذكرى بمناسبة

الباسل العراقي الجيش  

السادس من  االحد يوم 
شير كانون الثاني 

2019 
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 بين عنترة شعر) الموسومة الماجستير رسالة -194
 عبود تقي زحل لمطالبة( ”وحديثا ”قديما ناقديو

 1/ 3 الخميس يوم العربية المغة قسم
/2019 

 المكاني التحميل) الموسومة الدكتوراه اطروحة -195
 – غريب أبي) الفرات نير جداول مياه وثلتم

 وآثاره( المطيفية – اليوسفية – الرضوانية
 حسين سعيد آيات لمطالبة( البيئية

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 1/ 3 االثنين يوم
/2019 

اطروحة الدكتوراه الموسومة )التجربة الشعرية  -196
لدى صبلح نيازي( لمطالب ضياء عبد كاظم 

 جبر

 1/ 3 االثنين يوم العربية المغة قسم
/2019 

ورشة العمل بعنوان ) وسائل التواصل  -197
 االجتماعي : نظرة اجتماعية (

 من الثبلثين االحد يوم االجتماع عمم قسم
 2018 االول كانون شير

ورشة عمل بعنوان ) تنمية ميارات الطمبة  -198
 المتخرجين وبناء القدرات (

 التأىيل وحدة
 مع والتوظيف بالتعاون

 النفس عمم قسم

 من الثاني االثنين يوم
 الثاني كانون شير
 2019ا

رسالة الماجستير الموسومة )احمد إسماعيل  -199
عمي ودوره العسكري والسياسي في مصر 

)1917 – 1974(( لمطالب حيدر عبداالمير 
 حسن

 1/ 2 االثنين يوم ريخأالت قسم
/2019 

رسالة الماجستير الموسومة )القرابي  -200
والسياسي في بنية العقمية العراقية دراسة 

انثروبولوجية في مدينة الديوانية( لمطالبة ىالو 
 مناضل عباس

 1/ 2 الثبلثاء يوم عمم االجتماع قسم
/2019 

مواجية أربعة أقسام في مباراة نصف النيائي  -201
 لبطولة اآلداب بخماسي كرة القدم

شعبة النشاطات 
 يةالطبلب

 من الثاني االربعاء يوم
 الثاني كانون شير

2019 
رسالة الماجستير الموسومة )العمل التطوعي  -202

ومواقع التواصل االجتماعي( لمطالب احمد 
 عمي جاسم

 1/ 9 االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
/2019 

المؤتمر الوطني الموسوم ) اإلعبلم وتحديات  -203
التنوع الديني في العراق ( برعاية منظمة دعم 

 IMS اإلعبلم الدولي

 جامعة اآلداب كمية
 بغداد

 الحادي االثنين يوم
 كانون شير من والعشرين

 2019الثاني
محاضرة عممية ضمن مادة أنثربولوجيا األقاليم  -204

 لطمبة مرحمة الدكتوراه فرع األنثروبولوجيا
 من الثالث الخميس يوم االجتماع عمم قسم

 الثاني كانون شير
2019 
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 عشر السابع الخميس يوم األول الدراسي الفصل امتحانات اجراء تبدأ اآلداب كمّية -205
  الثاني كانون شير من

2019 
رسالة الماجستير الموسومة ) سياسة الواليات  -206

المتحدة األمريكية تجاه إندونيسيا 1957-
 1967 ( لمطالب جياد كاظم عباس

/ 1/ 27 االحد يوم التأريخ قسم
2019. 

 من النسخ خط)  الموسومة الماجستير رسالة -207
(  م1258/  ه656 سنة حتى اإلسبلم صدر

 شيران مجيد محمد لمطالب

/ 1/ 27 االحد يوم اآلثار قسم
2019. 

 العصر رسائل) بـ الموسومة الماجستير رسالة -208
 دراسة:  العرب رسائل جميرة في اإلسبلمي
 حسن كشكول عادل لمطالب(  اسموبية

/ 1/ 23 االربعاء يوم العربية المغة قسم
2019. 

 مدينة نقود)  الموسومة الماجستير رسالة -209
 658-579 سنة من األيوبي العصر في حمب
 تأريخية تحميمية دراسة: 1259-1183/  ىـ

 الدفاعي محول ىاشم امجد لمطالب( 

/ 1/ 23 االربعاء يوم اآلثار قسم
2019. 

 لفوزه الرياضي فريقيا تكّرم راآلثا قسم رئاسة -210
 اآلداب كمية بطولة في

 الثالث الثبلثاء يوم اآلثار قسم
 كانون شير من والعشرين

 2019 الثاني
 وكتابة مناىج اصول)  عنوانيا تدريبية دورة -211

 ( العممي البحث
 بالتعاون الفمسفة قسم

 التعميم وحدة مع
 المستمر

 من العشرين االحد يوم
 الجاري انيالث كانون شير

 اّيام ثبلثة ولمدة
 جودت شاكر ندى الدكتورة األستاذ اشرفت -212

 سير عمى ، العراقي النواب مجمس عضو
 االنجميزية المغة قسم تأىيل أعمال

 من العشرين االحد يوم االنجميزية المغة قسم
 الثاني كانون شير

2019 
 األطفال تمكين)  الموسومة الماجستير رسالة -213

 في ميدانية دراسة:  المحررة ناطقالم في
 خميفة سعد رسل لمطالبة(  الموصل مدينة

/ 1/ 21 االثنين يوم االجتماع عمم قسم
2019. 

 الجامعة فريق عمى اآلداب فريق فوز -214
 القدم كرة بخماسي التكنولوجية

 الجامعة ممعب
 التكنولوجية

 من العشرين االحد يوم
 الثاني كانون شير

2019 
 العممي والبحث العالي التعميم وزير عاطم -215

 سير عمى السييل قصي الدكتور األستاذ
 بغداد جامعة اآلداب كمية في التعميمية العممية

 العالي التعميم وزير
 األستاذ العممي والبحث
 السييل قصي الدكتور

 من العشرين االحد يوم
 الثاني كانون شير

2019 
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 ودورىا ثقةال)بـ الموسومة الماجستير رسالة -216
 نور لمطالبة( االجتماعي المال راس التراكم في

 عمي خالد

 1/ 20 االحد يوم االجتماععمم  قسم
/2019 

 شعر في التناص) الموسومة الماجستير رسالة -217
 اليادي عبد حيدر لمطالب( الصنوبري بكر ابي

 1/ 20 االحد يوم العربية المغة قسم
/2019 

 المعمومات تكنولوجيا ) عنوانيا تدريبية ورشة -218
) 

 الجودة ضمان شعبة
الجامعي  األداء وتقويم

 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 السادس االربعاء يوم
 كانون شير من عشر

 2019 الثاني

 الجبلئرية النقود) الموسومة الماجستير رسالة -219
 م1431-1339/ىـ835-740 العراق في

 العباس بدع يعم لمطالب( فنية أثرية دراسة

 1/ 73 الخميس يوم االثار بقسم
/2019 

 الى العميا الدراسات لطمبة ميدانية زيارة -220
 الطب مدينة مستشفى

 من السابع االثنين يوم االجتماع عمم قسم
 الثاني كانون شير

2019 
 األدب في الذاتية السيرة)  الموسومة الندوة -221

 ( العربي
 السادس ءاالربعا يوم العربية المغة قسم

 كانون شير من عشر
 2019 الثاني

 لغير العربية المغة)  عنوانيا عمل ورشة -222
 ( والمتمقي الممقي اشكالية بيا المختصين

المستمر  التعميم وحدة
 قسم مع بالتعاون
 العربية المغة

 الخامس الثبلثاء يوم
 كانون شير من عشر

 2019 الثاني
 االنتماء رتأثي) الموسومة دكتوراه اطروحة -223

 االتجاه في السياسية الذات وفاعمية الوطني
 عمي حمزة ليث لمطالب( المخاطرة نحو

 1/ 15 الثبلثاء يوم النفس عمم قسم
/2019 

 في القبجاق مغول دولة) الموسومة الماجستير -224
 – 712) خان أوزبك محمد السمطان عيد

 لمطالبة(( م1342 – 1312/ ه742
 مطمك عباس ياسمين

 1/ 15 الثبلثاء يوم ريخأالت قسم
/2019 

 خطاب تحميل) الموسومة الدكتوراه اطروحة -225
 صور عمى العربي الربيع النعكاسات نقدي
( مختاره غربية صحف في المسممين العرب

 احمد شياب مبدر لمطالب

 1/ 15 الثبلثاء يوم ميزيةجاالن المغة قسم
/2019 

 عراقيةال الرواية)  عنوانيا نقاشية حمقة -226
 الفرنسية الرواية مع مقارنة المعاصرة

 عشر الرابع االثنين يوم العربية المغة قسم
 الثاني كانون شير من
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 2019 ( المعاصرة
 الوطني المركز مع بالتعاون بالدم لمتبرع حممة -227

 العراقية والجمعية ، الصحة وزارة في الدم لنقل
 بالدم لممتبرعين

 عشر الرابع ثنيناال  يوم المجتمع خدمة لجنة
 الثاني كانون شير من

2019 
 عايد فميفل صبلح الدكتور األستاذ التقى -228

 ، بغداد جامعة اآلداب كمية عميد الجابري
 التأريخ قسم في(  جاسم جابر احمد)  بالباحث

 حقيقة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة عن ،
 ( تحميمية تأريخية دراسة:  العربية االنساب

 من عشر الثالث االحد يوم يةعميد الكم
 الثاني كانون شير

2019 

 االنساب حقيقة)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -229
 احمد لمطالب( تحميمية تاريخية دراسة العربية

 جاسم جابر

/ 9 الموافق االربعاء يوم ريخأالت قسم
1 /2019 

 الفمسفة) الموسومة الماجستير رسالة -230
 دي ميغيل العشرين نالقر مطمع في الوجودية

 عزيز عباس مريم لمطالبة( اونامونو

 / 1/ 14 االثنين يوم الفمسفة قسم
2019 

 قسم في في اليابانية المغة لتعميم عمل ورشة -231
 اآلداب كمية اإلنجميزية المغة

 في الثانية السكرتيرة
 في اليابان سفارة
 ميغومي السيدة العراق
 المرحمة طمبة كاتو

 األولى

 من التاسع ربعاءاال  يوم
 الثاني كانون شير

2019 

 اردبيل مدينة) الموسومة الماجستير رسالة -232
-46/ه656-232 العامة احواليا في دراسة

 حرفش فاخر رباب لمطالبة( م1258

 1/ 13 االحد يوم ريخأالت قسم
/2019 

 الوطنية اليوية) الموسومة الماجستير رسالة -233
 ىبة لمطالبة( ةالعراقي األقميات منظور من

 حميد مجيد

 1/ 13 االحد يوم االجتماع عمم قسم
/2019 

 الصرفي البحث) الموسومة الماجستير رسالة -234
 في( 1075ت) العاممي عمي بن محمد لمسيد
 لمياء لمطالبة( ناظم ابن شرح شواىد شرح

 عبدالحسين محمد

 1/ 13 االحد يوم العربية المغة قسم
/2019 

 االبداع تنمية)بـ الموسومة ستيرالماج رسالة -235
( بغداد مدينة في ميدانية دراسة االطفال لدى

 محمود حسن ىديل لمطالبة

 1/ 10 الخميس يوم االجتماع عمم قسم
/2019 

 1/ 10 الخميس يوم العربية المغة قسم الخطاب تداولية) الموسومة الدكتوراه اطروحة -236
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 التركيب في دراسة التوحيد آيات في القرآني
 عبد كاظم سارة لمطالب( واستعماالتو النحوي

 الرضا

/2019 

 في اليابانية التجربة لنقل(  اآلداب)  مشروع -237
 والتعميمي التربوي المجال

 الدكتور األستاذ التقى
 عايد فميفل صبلح
 كمية عميد الجابري
 ، بغداد جامعة اآلداب
 نوزومو السيد مع

 رئيس نائب كاميا
 ةالياباني الوكالة
 -الدولي لمتعاون
 العراق مكتب

 عشر السادس االحد يوم
 األول كانون شير من

2018 

 لمعموم اإلحصائية الحزم)  بعنوان دورة -238
 ( االجتماعية

 الجودة ضمان شعبة
الجامعي  األداء وتقويم

 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 والخميس االربعاء ليومي
 شير من والعاشر التاسع

 2019 ثانيال كانون

 الجودة ضمان شعبة ( االلكتروني التعميم)  عنوانيا تدريبية ورشة -239
الجامعي  األداء وتقويم

 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 من التاسع االربعاء يوم
 الثاني كانون شير

2019 

 واقامة القدم كرة بخماسي اآلداب بطولة اختتام -240
 تأسيس ىذكر  بمناسبة وفني رياضي ميرجان
 الداخمي األمن وقوى الباسل العراقي الجيش

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 من التاسع االربعاء يوم
 الثاني كانون شير

2019 
 الداخمي األمن لقوى تبارك اآلداب كمية -241

 والتسعين السابعة الذكرى بمناسبة انتصاراتيا
 العراقية الشرطة لتأسيس

 من عالتاس االربعاء يوم عمادة الكمية
 الثاني كانون شير

2019 
 بين الكومنترن)بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -242

 لمطالب( 1943-1919 والتطبيق الفكر
 حسين قاسم رحاب

 1/ 9 االربعاء يوم ريخأالت قسم
/2019 

 الصوتي النظم) الموسومة الماجستير رسالة -243
 االنجميزية في المعوقة لبلصوات التتابعي
 المغة متعممي العراقيين تالكميا لطمبة

 نظرية منظور من اجنبية لغة االنجميزية
 احمد سعد زينب لمطالبة( التوسيم

 1/ 8 الثبلثاء يوم ميزيةجاالن المغة قسم
/2019 
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 العروض تأصيل) الموسومة الدكتوراه اطروحة -244
 االلف في المدون واالكدي السومري الشعر في

 عبدالحميد قاسم لمطالب( الميبلد قبل الثاني
 جاسم

 1/ 8 الثبلثاء يوم االثار قسم
/2019 

 التمييز مظاىر) الموسومة الدكتوراه اطروحة -245
 مريم لمطالبة( االعاقة ذوي االشخاص ضد

 رشم جبار

 1/ 8 الثبلثاء يوم االجتماع عمم قسم
/2019 

 الصناعات) الموسومة الماجستير رسالة -246
 جغرافية في دراسة بغداد محافظة في الحديدية

 احمد عمي حسين محمد لمطالب( الصناعة

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 1/ 8 الثبلثاء يوم
/2019 

 وتقويم الجودة ضمان ( القيادة ميارات)  بعنوان عممية ندوة -247
الجامعي  األداء
 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 من الثالث الخميس يوم
 يالثان كانون شير

2019 

 المكاني التحميل) الموسومة الدكتوراه اطروحة -248
 لممدة العراق في الجاىزة الخرسانة لصناعة

 عبدالصاحب انعام لمطالبة( 2003-2016)
 حنتوش

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

/  1/ 7 االثنين يوم
2019 

 العشائرية) الموسومة الماجستير رسالة -249
( ميسان محافظة في ولوجيةأنثروب دراسة)

 رسن انعيمة عمي لمطالب

 1/ 7 االثنين يوم االجتماع عمم قسم
/2019 

 المدارس) الموسومة الماجستير رسالة -250
 دارسة) بابل محافظو في التراثيو والخانات

 عباس فاضل دنيا لمطالبة( ميدانية

 1/ 7 االثنين يوم االثار قسم
/2019 

 شير شباط
 المياه نقل شبكات وتأىيل حدائقال تنظيف -251

 وتوفيرىا
 من الرابع االثنين يوم الخدمات شعبة

 2019 شباط شير
 الحياة عمى أضواء)  الموسومة العممية الندوة -252

 ( اليابانية االجتماعية
 بالتعاون اآلداب كمّية
 في اليابان سفارة مع

 خريجي العراق وجمعية
 جاي/  اليابان

 الحادي الخميس يوم
 كانون شير من لثبلثينوا

 2019 الثاني

 منظمات)  الموسومة الماجستير رسالة -253
 االحتجاجية الحركة في ودورىا المدني المجتمع

 لمطالب(  بغداد مدينة في ميدانية دراسة: 

/ 1/ 31 الخميس يوم االجتماع عمم قسم
2019 . 
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 وحيد كاظم محمد
 سوسيولوجيا)  الموسومة الماجستير رسالة -254

 بين مقارنة ميدانية دراسة:  والمرض الصحة
 لمطالبة(  واسط محافظة في والحضر الريف

 رصيو محمد صابرين

/ 1/ 31 الخميس يوم االجتماع عمم قسم
2019 

 الكوفيين آراء)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -255
 ىـ1270 ت لآللوسي المعاني روح تفسير في
 فائق مازن سياد لمطالبة(  نحوية دراسة: 

 العبايجي

/ 1/ 31 الخميس يوم العربية المغة قسم
2019 

 بيدف ، المتنقمة لفرقيا ميدانية زيارات اجراء -256
 الدولة موظفي لكل الناخبين بيانات تحديث

 العميا المفوضية
 لبلنتخابات المستقمة

 عشر الثاني الثبلثاء يوم
 2019 شباط شير من

 آُمل مدينة ) بـ الموسومة الماجستير رسالة -257
..  م 1258/ ىـ 656 سنة حتى الفتح منذ

 كاظم عمي لمطالب(  العامة أحواليا في دراسة
 الجابري سممان

/ 2/ 17 االحد يوم التأريخ قسم
2019 . 

 المدينة حدياب)  الموسومة الماجستير رسالة -258
 لمطالبة(  م 226 الى م.ق 629 من والمممكة

 الحميداوي جبار ريسان حنان

/ 2/ 17 االحد يوم التأريخ قسم
2019 . 

 األنساق فاعمية)  الموسومة الماجستير رسالة -259
 لمطالبة(  ماضي أبو إيميا شعر في الثقافية

 خابط سعيد عبدالحسين زينب

/ 2/ 18 االثنين يوم العربية المغة قسم
2019 . 

 مدمنو)  الموسومة الماجستير رسالة -260
 حمود بلويح فائزة لمطالبة(  المخدرات

/ 2/ 17 االحد يوم االجتماع عمم قسم
2019 

 الفمسفة اشتغاالت)  بعنوان العممية الدورة في -261
 ( ومياميا المعاصرة

كمية اآلداب جامعة 
 بغداد

 عشر الثاني الثبلثاء يوم
 2019 شباط شير من

 والتأىيل الفكرية التنمية)  بعنوان الثانية الدورة -262
 لمدراسات الدليل ؤسسةم اقامتيا(  العقدي

 الحسينية لمعتبة التابعة العقدية والبحوث
 المقدسة

 جامعة اآلداب كمية
 بغداد

 األحد ولغاية األربعاء يوم
6-10/2/2019 . 

 السبلم بناء)  الموسومة الدولية العمل ورشة -263
) 

 في اليابانية السفارة
 العراق

 عشر الثامن االثنين يوم
 2019 شباط شير من

 المباني)  الموسومة الماجستير رسالة -264
 حسن جديد محمتي في العثمانية الحكومية

 ىـ 1331 سنة حتى(  بغداد)  والميدان باشا

/ 2/ 20 االربعاء يوم اآلثار قسم
2019 . 
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 عبدالكريم طو عمي لمطالب(  م 1913/ 
 صوت نظام)  الموسومة الماجستير رسالة -265

 متعممي العراقيين الكميات لطمبة البينية المغة
 إلى باإلشارة أجنبية لغة اإلنجميزية المغة
 القيسي حمود عبداهلل فراس لمطالب(  اإلبدال

/ 2/ 20 االربعاء يوم االنجميزية المغة قسم
2019 . 

 بالذات التضحية)  الموسومة الماجستير رسالة -266
 لمطالبة(  الشعبي الحشد لدى بالفخر وعبلقتيا

 محمد كاظم مروة

/ 2/ 20 االربعاء يوم النفس عمم مقس
2019 . 

 السبلم لدعم العالم كشافة اسبوع فعاليات -267
 الطبلبية النشاطات قسم اقامو الذي ، العالمي

 بغداد جامعة رئاسة في

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 من( 24 -18) من لممدة
 عمى الجاري شباط شير
 مجمع في القدم كرة ممعب

 . الجامعة كميات
/ 2/ 24يوم االحد  لجنة الترقيات العممية ترقيات عممية -268

2019 
 لمحوار التأسيس الدولي االكاديمي المنتدى -269

 الكوردي العربي
كمية اآلداب جامعة 

 بين بالتعاونبغداد 
في  كوية جامعتي

 مدينة اربيل

 2019نيسان 

 جامعة متحف منتدى تستضيف اآلداب كمية -270
 بغداد

 ستاذاأل فييا استضاف
 صباح الدكتورة

 الشيخمي

 والعشرين الرابع االحد يوم
 2019 شباط شير من

 اختبارات في االلكتروني النظام تجربة اعتماد -271
 اآلداب كمّية في لمطمبة الحاسوب مادة

شؤون الطمبة 
 والتسجيل

 والعشرين الرابع االحد يوم
 2019 شباط شير من

 السادس الثبلثاء يوم اآلثار قسم ( لحضرا مدينة)  عنوانيا عممية محاضرة -272
 شباط شير من والعشرين

2019 
 عن عمل ورشة في تشترك اآلداب كمية مجمة -273

 القاىرة في العربي التأثير معامل
 ولغاية الثامن من لممدة اآلداب كمية مجمة

 شباط شير من العاشر
 . الجاري

..  نير ىادي)  بـ الموسومة العممية الندوة -274
 ( إبداع ومسيرة بحث حمةر 

 السابع االربعاء يوم العربية المغة قسم
 شباط شير من والعشرين

2019 
 النشاطات شعبة ( القدم تنس)  بعنوان تحكيمية دورة -275

 الطبلبية
 السابع من لممدة
 الثامن ولغاية والعشرين
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 شباط شير من والعشرين
2019 

 شير آذار
 اإللكتروني التعميم)  بـ الموسومة العمل ورشة -276

 ( الجامعي العمل في
 السادس الثبلثاء يوم المستمر التعميم وحدة

 شباط شير من والعشرين
2019 

 شيرحد الثالث من اال يوم عمادة الكمية تينئة عيد المعمم -277
 2019 شباط

 في األدبية النصوص)  بعنوان عممية محاضرة -278
 ( آشور مدينة

عالمان من جميورية 
 نيا االتحاديةالما

 من الرابع االثنين يوم
 2019 آذار شير

 الوسطية)  بـ الموسومة العممية الندوة -279
 ( والفمسفة الدين بين واالعتدال

 من الخامس الثبلثاء يوم الفمسفة قسم
 2019 آذار شير

 فرع الرابعة المرحمة لطمبة ميدانية زيارة -280
 البغدادي لممتحف الى االنثروبولوجي

 السابع األربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 شباط شير من والعشرين

2019 
 البيئية التغييرات)  بـ الموسومة العممية الندوة -281

 في والحيواني والنباتي الحيوي التنوع في وأثرىا
 ( العراق

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 من السادس االربعاء يوم
 2019 آذار شير

 النشاطات شعبة ( فاوست)  عنوانو مسرحي عرض تقديم -282
 الطبلبية

 من السادس االربعاء يوم
 2019 آذار شير

 غني محمد”  قاعة في بالدم التبرع حممة -283
 شارع/  البغدادي الثقافي المركز في”  حكمت

 الدم لنقل الوطني المركز قام ، المتنبي
 بالدم لممتبرعين العراقية الجمعية مع بالتعاون
 بغداد كفاءات تجمع مشاركةوب

 المغة طمبة قسم
 ربيةعال

 من الثامن الجمعة يوم
 2019 آذار شير

الدراسية  المقررات بنظام الخاصة العمل ورشة -284
 2020/  2019لمعام 

 من السابع الخميس يوم عمادة الكمية
 2019 آذار شير

 من د العاشرحاال يوم عمادة الكمية العالم المرأة يوم بمناسبة تينئة -285
 2019 آذار شير

 المغة قواميس استعمال)  بعنوان عمل ورشة -286
 ( الفمسفة مجال في االنجميزية

 من العاشر االحد يوم الفمسفة قسم
 2019 آذار شير

 والتي ، السمة بكرة بغداد جامعة بطولة افتتاح -287
 المغات وكمية اآلداب كمية فريقي بين جمعت

شعبة النشاطات 
 يةالطبلب

 من العاشر االحد يوم
 2019 آذار شير
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..  التأريخية الكتابة صنعة)  بعنوان محاضرة -288
 ( انموذجاً  المقدمة

 عشر الحادي االثنين يوم التأريخ قسم
 2019 ٓاذار شير من

 الوطني المتحف إلىلمطمبة  عممية زيارة -289
 العراقي

 عشر الحادي االثنين يوم العربية المغة قسم
 2019 ٓاذار شير من

 اإلصبلحي الفكر)  الموسومة الماجستير رسالة -290
 تأريخية دراسة..  الشيرستاني الدين ىبة عند

 مجيد أحمد أنور لمطالب( 

 عشر الحادي االثنين يوم التأريخ قسم
 2019 آذار شير من

 الردة مدينة) بـ الموسومة الماجستير رسالة -291
-95..  سباألندل العامة األحوال في وأثرىا
 رياض لمطالب(  م 1149 -713 ىـ544

 درويش آل محمد عدنان

 من العاشر االحد يوم التأريخ قسم
 2019 آذار شير

 االصطبلحية العبارات)  بعنوان تعميمية دورة -292
 ( الروسية المغة في

 من الخامس الثبلثاء يوم المستمر التعميم وحدة
 2019 آذار شير

 فريقي بين جمعت التي السمة بكرة المباراة -293
 ومباراة ، رشد ابن والتربية اآلداب طالبات
 الجميمة والفنون المغات فريقي بين اخرى

شعبة النشاطات 
 الطبلبية

 عشر الحادي االثنين يوم
 2019 ٓاذار شير من

 1920 تمعفر ثورة)  بعنوان نقاشية جمسة -293
 ( التركية العراقية والعبلقات

 عشر الثاني ثاءالثبل  يوم التأريخ قسم
 2019 ٓاذار شير من

 وتوثيقيا العمل اجراءات)  بعنوان عمل ورشة -294
) 

 الجودة ضمان شعبة
الجامعي  االداء وتقويم

 شعبة مع بالتعاون
 البشرية الموارد

 عشر الثاني الثبلثاء يوم
 2019 ٓاذار شير من

 البيئة عمى الحفاظ)  بعنوان نقاشية جمسة -295
 ( اإلنسان صحة عمى وأثرىا

 عشر الثالث االربعاء يوم التأريخ قسم
 2019 ٓاذار شير من

 العبلقات)  بـ الموسومة الدكتوراه اطروحة -296
(  م 1989 -1973 السوفيتية األفغانية
 عبدالجميل عبدالميدي أوفيك لمطالبة

/ 3/ 14 الخميس يوم التأريخ قسم
2019 . 

 الواقع..  يةالنسو  الرواية)  بعنوان عممية ندوة -297
 ( والنقد

 عشر الثالث االربعاء يوم العربية المغة قسم
 2019 آذار شير من

 بعد تسونامي) بعنوان الياباني الفيمم ميرجان -298
 (سنوات ثمان

 جامعة اآلداب كمية
 مع بالتعاون بغداد
 في اليابانية السفارة

 العراق

 عشر الثالث االربعاء يوم
 2019 آذار شير من

 الماضي شباط شير في بدعم جامعة طوكيو جامعة في زائراً  أستاذاً  اآلداب كمية دعمي -299
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 لمبروفيسور توديع حفل في ويشترك طوكيو
 ناغاساوا ايجي

 2019 اليابان مؤسسة من

 المرأة دور بيان)  بعنوان عممية ندوة -300
 في حقوقيا بيان خبلل من بالمجتمع بالنيوض

 ( اإلسبلمية الشريعة

 عشر الثالث الثبلثاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019 آذار شير من

 استحداث عن بغداد جامعة اآلداب كمية أعمنت -301
 دراسات تخصص في العالي الدبموم دراسة

 . الصراع وتحويل السبلم

 اجتماع في إقرارىا بعد
 ، بغداد جامعة مجمس
 وزارة وبدعم ، وذلك
 والبحث العالي التعميم
 عةجام ورئاسة العممي
 من وبدعم ، بغداد
 المتحدة األمم برنامج

  UNDPاالنمائي
 العراقية األمل وجمعية

 انسبروك وجامعة
 النمساوية

 عشر الحادي األثنين يوم
 2019 آذار شير من

 المركزي القبول ضمن
 لبدء ، نيسان شير أواخر

 الدراسي العام في الدراسة
 2020/  2019 المقبل

 التي الحديثة تحدياتال)  بعنوان عممية ندوة -302
 ( اآلثار تواجو

 عشر السابع االحد يوم اآلثار قسم
 2019 آذار شير من

 بكرة الصيدلة فريق عمى يفوز اآلداب فريق -303
 السمة

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 عشر السابع االحد يوم
 2019 ٓاذار شير من

 والعنف األسري العنف)  بعنوان عممية ندوة -304
 ( المرأة ضد

 عشر الثامن االثنين يوم التأريخ سمق
 2019 ٓاذار شير من

 النظام تدىور أسباب)  بعنوان عممية ندوة -305
 اخفاقاتو..  العراقية الجامعات في التعميمي

 ( وطموحاتو

 عشر الثامن االثنين يوم النفس عمم قسم
 2019 آذار شير من

 األنثروبولوجيا)  بعنوان عممية محاضرة -306
 ( حياة صناعة. . والمسرح

 االجتماع عمم قسم
 وحدةبالتعاون مع 

 الفني النشاط

 عشر السابع األحد يوم
 2019 ٓاذار شير من

 السبلم دراسات مناىج)  بعنوان عمل ورشة -307
 نظام في السبلم بناء تعميم بمشروع المتعمقة

 ( العراقي العالي التعميم

مشاركة اساتذة من 
 جامعة اآلداب كمّية

 بغداد

 السبت من يومين دةلم
 االحد يوم حتى التاسع
 آذار شير من العاشر

2019 
 في االلكتروني النظام مشروع نجاح عن تعمن -308

 لمطمبة الحاسوب مادة اختبارات
شؤون الطمبة بالتعاون 
مع وحدة الحاسوب 

 عشر الرابع الخميس يوم
 2019 آذار شير من
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 واالنترنت
 المزمع المقررات مبنظا الخاصة العممية الندوة -309

 القادم العام بو العمل
 عشر التاسع الثبلثاء يوم العربية المغة قسم

 2019 آذار شير من
 اآلداب كمّية عمادة الكمية لتأسيس والسبعين الحاديةالذكرى  -310

بالتعاون مع شعبة 
 الشؤون الطبلبية

 من العشرين االربعاء يوم
 2019 آذار شير

 الجزيرة في العّبارة بحادث الغرقى لذويتعزية  -311
 بمحافظة دجمة نير عمى المطمة السياحية

 نينوى

 الحادي الخميس يوم اآلداب كمّية عمادة
 ٓاذار شير من والعشرين

2019 
 لمعموم الخامس الدولي العممي المؤتمر -312

 والرياضية واالجتماعية اإلنسانية
 من اساتذة مشاركة

 جامعة اآلداب كمّية
أنطاليا  بغداد مدينة

 لتركيةا

 من 24_22 من لممدة
 2019 ٓاذار شير

 بين الجدلية العبلقة)  بعنوان عمل ورشة -313
 ( المضافة والفمسفات الفمسفة

 الفمسفة بالتعاون قسم
 التعميم وحدة مع

 المستمر

 والعشرين الرابع االحد يوم
 2019 آذار شير من

 من العشرين الربعاءا يوم التأريخ قسم المتميزين الطمبة تكريم -314
 2019 ٓاذار شير

 الجغرافي البعد)  الموسومة الماجستير رسالة -315
 والمؤثرات بالمخدرات االتجار لجرائم السياسي

” ( 2017 –2003“ لممدة العراق في العقمية
 درويش آل محمد عدنان رياض لمطالب

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 رعش الثامن االثنين يوم
 2019 آذار شير من

 قاآن أوَكتاي)  الموسومة دكتوراه اطروحة -316
 االمبراطورية حكم في وسياستو سيرتو
(  م1241-1229/  ه639-626 المغولية

 ىادي كاظم مريم لمطالبة

 عشر التاسع الثبلثاء يوم التأريخ قسم
 2019 آذار شير من

 أرامل مشكبلت)  الموسومة الماجستير رسالة -317
 في ميدانية دراسة:  الشعبي الحشد روأس

 شغيت عبداهلل مروة لمطالبة(  واسط محافظة

 من العشرين االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019 آذار شير

:  الجار ميناء)  الموسومة الماجستير رسالة -318
 األول القرن من العامة األحوال في دراسة
 لمطالب(  اليجري السادس القرن إلى اليجري

 سممان جوحي فبلح ميع

 من العشرين االربعاء يوم التأريخ قسم
 2019 آذار شير

 من العشرين االربعاء يوم االجتماع عمم قسمالمساندة )  الموسومة الماجستير رسالة -319
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دراسة ميدانية في  االجتماعية لممرأة المعيمة ..
 ة زينب عبداألمير عكارلمطالب(  مدينة بغداد

 2019 آذار شير

 الخطاب كتابة)  بعنوان تدريبية ورشة -320
 ( التعريفي

 عشر الرابع الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 2019 ٓاذار شير من

 قانون اجراءات تبسيط)  بعنوان تدريبية دورة -321
 األساتذة من عدد حضرىا(  الموظفين تقاعد

 ( باقر طو قاعة) اآلثار قسم في والموظفين

 الجودة ضمان شعبة
الجامعي  االداء موتقوي

 وحدة بين بالتعاون
 التقاعد

 والثبلثاء االثنين وليومين
25-26 /3  /2019 . 

 الذات توسيع)  الموسومة الماجستير رسالة -322
 وزارة موظفي لدى االنفعالية بالكفاءة وعبلقتو
 وليد نور لمطالبة(  االجتماعية والشؤون العمل

 لفتة عبد

/ 3/ 27 االربعاء يوم النفس عمم قسم
2019 . 

 في العممية الحياة)  بعنوان نقاشية جمسة -323
 كتب في دراسة.. االندلسية اشبيمية مدينة
 الدكتور المساعد لؤلستاذ(  والسير التراجم

 غزيز خابط صباح

 السابع االربعاء يوم التأريخ قسم
 ٓاذار شير من والعشرين

2019 

 ءبنا استراتيجيات)  بعنوان تدريبية ورشة -324
 ( الصراع وتحويل السبلم

 عشر الثامن االثنين يوم االنجميزية المغة قسم
 2019 آذار شير من

 المغة أقسام لرؤوساء القطاعية المجنة اجتماع -325
 كافة العراقية الجامعات في االنجميزية

 عشر الثالث االربعاء يوم االنجميزية المغة قسم
 2019 آذار شير من

 األثرية التنقيبات)  وانبعن مميةع محاضرة -326
 ( العراق جنوب في الوركاء بموقع الحديثة

 اآلثار قسم
 مارجريتا البروفيسورة

 المعيد مدير أس فآن
 لآلثار األلماني

 السابع االربعاء يوم
 آذار شير من والعشرين

2019 

 السابع األربعاء يوم العربية المغة قسم ضمن موسمو ثقافيتين فعاليتين -327
 آذار شير من والعشرين

2019 
 بطولة في األول المركز يحرز اآلداب فريق -328

 السمة بكرة بغداد جامعة
شعبة النشاطات 

 الطبلبية
 السابع االربعاء يوم

 ٓاذار شير من والعشرين
2019 

 السابع األربعاء يوم المجتمع خدمة لجنة بغداد في االثرية المواقع إلى ميدانية زيارة -329
 ٓاذار يرش من والعشرين

2019 
 من العشرين األربعاء يومشعبة التسجيل  الماسترشيت استعمال) عنوانيا عمل ورشة -330
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 2019 ٓاذار شير وشؤون الطمبة (االلكتروني
 2019شير نيسان 

 التأريخ قسم ألساتذة العممية بالجيوداء احتف -331
 بغداد جامعة اآلداب كمية في

 الدراسات قسم
 كمةالح بيت التأريخية

 السابع االربعاء يوم
 آذار شير من والعشرين

2019 
 اآلثارية بابل لمدينة ميدانية عممية زيارة -332

 مطمبةل
 الثامن الخميس يوم اآلثار قسم

 ٓاذار شير من والعشرين
2019 

 الجغرافية األبعاد) الموسومة العممية الندوة -333
 (العراق في السكان لبطالة

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية معموماتال

 من الثالث االربعاء يوم
 2019 نيسان شير

 االجتماعية العبلقات)  بعنوان عمل ورشة -334
 ( الجامعي الطالب لدى النفسية واألناقة

 النفسي اإلرشاد وحدة
 التربوي والتوجيو

 من الثامن االثنين يوم
 2019 نيسان شير

 العراقي االجتماع عالم لوفاة تأبيني حفل -335
 مناف متعب الدكتور األستاذ والعربي،

 (اهلل رحمو) السامرائي

 من الثامن االثنين يوم االجتماع عمم قسم
 2019 نيسان شير

 ونظم الجغرافية قسم ( المقررات نظام)  الموسومة العممية الندوة -336
 الجغرافية المعمومات

 شير من السابع االحد يوم
 2019 نيسان

 لجائزة الرابع المركز عمى لتحص اآلداب كمّية -337
 لمتميز الصدر باقر محمد الشييد ماماإل

 واالبداع

العربية  المغة قسم
 مجيد انوار الدكتورة
 سجا والدكتورة سرحان

 محمد جاسم

 من الثامن االثنين يوم
 2019 نيسان شير

 أثرجمسة نقاشية ) العراقي العممي الَمجَمع في -338
 (العراقية ويةاليُ  تعزيز في اإلعبلمي الخطاب

 اإلعبلم وحدة
 العامة والعبلقات

 الثامن الخميس يوم
 ٓاذار شير من والعشرين

2019 
 اإلنسانية لمعموم الثاني الدولي العممي المؤتمر -339

 كيكوبات الدين عبلء االنيا جامعة في( بابير)
 التركية أنطاليا مدينة في ، الحكومية

 المساعد األستاذ
 محمد إخبلص الدكتورة
 المغة قسم من عيدان

 العربية

 من 31-29 من لممدة
 2019 ٓاذار شير

 الرسائل عمى اإلشراف عن عممية ندوة -340
 والواقع المفترض بين واالطاريح

 من التاسع الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 2019 نيسان شير

 بين المتبادل التأثير» بعنوان عمل ورشة -341
 «والنفسية ةاالجتماعي والعموم الفمسفة

 الفمسفة بالتعاون قسم
 التعميم وحدة مع

 المستمر

 من التاسع الثبلثاء يوم
 2019 نيسان شير

 من العاشر األربعاء يوم التأريخ قسم في التصوف)  بعنوان نقاشية جمسة -342
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 2019 نيسان شير ( انموذجا الصوفي شجاع بن محمد ..االندلس
 في العربية المغة لمجنة اجتماعاً  تضّيف اآلداب -343

 العراقية الجامعات
 من العاشر األربعاء يوم قسم المغة العربية

 2019 نيسان شير
 الغذائية المكمبلت فوائد)  بعنوان عمل ورشة -344

 ( وأضرارىا
 النشاطات شعبة

 الطبلبية
 من التاسع الثبلثاء يوم

 2019 نيسان شير
 عند السياسية النظرية)  بعنوان حوارية ندوة -345

 عمى عام 16 بعد وتجمياتيا الصدر الشييد
 ( التغيير

 جامعة اآلداب كمية
 مع بالتعاون بغداد
 لحوار العراقي المعيد

 الفكر

 من العاشر االربعاء يوم
 2019 نيسان شير

)  شعار تحت الدولي السنوي العممي المؤتمر -346
 ( المجتمعي اإلصبلح في الكريم القرآن دور
 اآلداب كمية في القرآن مومع قسم أقامو الذي

 العراقية الجامعة

يسرى شاكر  الدكتورة
 العربية المغة قسم من

 من العاشر األربعاء يوم
 2019 نيسان شير

 الصف غرفة تطبيق كيفية)  عن عمل ورشة -347
نشاء تنفيذه خطوات وعرض  ( دراسي صف وا 

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 عشر الحادي الخميس يوم
 2019 نيسان شير من

 مناخ دراسة عمم)  بعنوان نقاشية جمسة -348
 ( والمؤشرات الدالئل:  الماضي

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 من العاشر االربعاء يوم
 2019 نيسان شير

 العراق في االجتماعي التغير)  بعنوان محاضرة -349
 البريطانية ىل جامعة في(  2003 عام بعد

 التاسع الثبلثاء يوم وذلك عقسم عمم االجتما
 2019 نيسان شير من

 إلى االجتماع عمم لطمبة عممية ميدانية زيارة   -350
 الداخمية وزارة

 عشر الحادي الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 2019 نيسان شير من

 عمم أقسام روؤساء تستضيف عمل ورشة -351
 نظام في ويبحثون العراقية بالجامعات االجتماع

 الدراسية راتالمقر 

 من العاشر االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019 نيسان شير

في  كوريا سفير ، ووك كونج جانج السيد -352
 العراق

 تطور عن محاضرة
 العراقية العبلقات
مرور  بعد الكورية
 مع عام ثبلثين

 الواعد المستقبل

 عشر الحادي الخميس يوم
 2019 نيسان شير من

 وحتى العاشر من لممدة اآلداب كميةعمادة  لمكتاب معرضاً (  شبابنا حممة)  -353
 شير من عشر الحادي

 2019 نيسان
 الدراسات)  الموسوم السنوي العممي المؤتمر -354

 ( المستقبمية واآلفاق الحديثة اآلثارية
 بمشاركة اآلثار قسم
 من بحثاً  عشر اثنا

 عشر الخامس االثنين يوم
 2019 نيسان شير من
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 وسامراء بغداد جامعات
 آثار ودائرة والمثنى
 بابل افظةمح وتراث

 المستوى..  االنجميزية المغة)  بعنوان دورة -355
 ( المتوسط

 بالتعاون الفمسفة قسم
 التعميم وحدة مع

 المستمر

(  18 – 16) من لممدة
 2019 نيسان شير من

 والبحثية العممية الجيود الستذكار تأبينياً  حفبلً  -356
 لراحمينا لؤلساتذة

 السادس الثبلثاء يوم التأريخ قسم
 نيسان شير من عشر

2019 
 كمية في( والدو) مشروع ومكتبة مختبر افتتاح -357

 اآلداب
 عشر الخامس االثنين يوم قسم اآلثار

 2019 نيسان شير من
 في الحداثة رىانات)  بعنوان عممية ندوة -358

 ( العراقية والنقدية الشعرية المدونة
 السادس الثبلثاء يوم العربية غةالم قسم

 نيسان شير من عشر
2019 

 العراقي البيت مؤسسة عن تعريفية ندوة -359
 والطفولة لبلبداع

 النفسي اإلرشاد وحدة
 وحدة مع بالتعاون
 الطبلبية النشاطات

 السادس الثبلثاء يوم
 نيسان شير من عشر

2019 
 قسم اساتذه اتجاىات) بعنوان نقاشية جمسة -360

 في المقياس استعمال نحو االجتماع معم
 (االجتماعية البحوث

 عشر الحادي الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 2019 نيسان سير من

 الحكاية)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -361
 حكايات في الرياحين روض كتاب في الصوفية
 اليافعي السعادات أبي الدين لعفيف الصالحي

 الثقافي التحميل ضوء في دراسة( :  768 ت)
 مطر ياسر فراس لمطالب( 

/ 4/ 17 االربعاء يوم العربية المغة قسم
2019 

 اإلباحية المواقع إدمان) بعنوان عممية ندوة -362
 (والمراىق الطفل سموك في السمبي وأثرىا

المجتمع  خدمة لجنة
 قسم مع بالتعاون

 الفمسفة

 عشر السابع االربعاء يوم
 2019 نيسان شير من

 اآلداب كميةعمادة  اليابانية المغة تعميم مختبر تفتتح -363
بالتعاون مع السفارة 

 اليابانية

 عشر السابع االربعاء يوم
 2019 نيسان شير من

 الداللي التقابل)  الموسومة الماجستير رسالة -364
 أسماء لمطالبة( درويش محمود شعر في

 ميدي ناىض

/ 4/ 18 الخميس يوم العربية المغة قسم
2019 
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 لكمية السادس السنوي العممي المؤتمر -365
 التحديات) الموسوم العراقية الجامعة/ اإلعبلم

 (اإلعبلمي النتاج في الفكرية

 اإلعبلم وحدة
 العامة والعبلقات

 وليد محمد الدكتور
 صالح

( 18 -17) من لممدة
 2019 نيسان لشير

 تأريخ بالتعاونال قسم ( اإللكتروني االبتزاز)  بعنوان عمل ورشة -366
/  الداخمية وزارة مع

 المجتمعية الشرطة

 عشر الثامن الخميس يوم
 2019 نيسان شير من

 الجميمة الفنون لكمية الدولي العممي ممؤتمرال -367
 العبلقة اشكالية)  الموسوم القادسية بجامعة

 ( والمجتمع الفن بين

 الدكتورقسم اآلثار 
 ، عمي ىادي فائز

 رشاك عادل والدكتور
 وىام

 والخميس االربعاء يومي
17 – 18  /4  /2019 

. 

 بناء استراتيجية)  الموسومة العممية الندوة -368
(  داعش بعد ما لمرحمة العراق في السبلم
 لمدراسات النيرين مركز عقدىا والتي

 الدراسات مركز مع وبالتعاون االستراتيجية
 بغداد جامعة في والدولية االستراتيجية

 الجتماعا عمم قسم
 افراح الدكتورة األستاذ

 محمد جاسم

 عشر الحادي الخميس يوم
 2019 نيسان شير من

 تقانة استخدام امكانية)  بعنوان عمل ورشة -369
 ظاىرة من الحد في الجغرافية المعمومات نظم

 ( الطرق حوادث

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 عشر السابع االربعاء يوم
 2019 ننيسا شير من

 لكمية االستراتيجية الخطة)  بعنوان عمل ورشة -370
 ( 2022/  2018 اآلداب

 الدراسات شعبة
 والتخطيط

 عشر الثامن الخميس يوم
 2019 نيسان شير من

 تصنيف أسس)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -371
 المغوية النظريات في المعرفية المسانيات

 بدالرحمنع لمطالب(  العربي والنحو المعاصرة
 حمود مجيد

/ 4/ 21 االحد يوم العربية المغة قسم
2019 

 السوتو أقوام)  الموسومة الماجستير رسالة -372
 سميم سوزان لمطالبة(  الرافدين ببلد حضارة في

 سييل

/ 4/ 21 االحد يوم اآلثار قسم
2019 

 المرويات)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -373
 ”السبلم عميو“ الصادق اإلمام عن التأريخية

 المجمسي لمعبلمة األنوار بحار كتاب خبلل من
 تأريخية نقدية دراسة” .. 1699/ه1111“

 ليمو صابر محمد لمطالب( 

/ 4/ 21 االحد يوم التأريخ قسم
2019 

 عشر السابع االربعاء يوماآلثار  قسم رئيس التراث)  الموسوم الدولي ىمبولت مؤتمر -374
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 والعموم اإلنسانية العموم بين:  الثقافي
 في اليرموك جامعة اقامتو الذي(  األساسية
 مع وبالتعاون ، الياشمية االردنية المممكة

 األلمانية ىمبولت فون الكسندر مؤسسة
 عّمان العاصمة في العممي وسفيرىا

 المساعد األستاذ
 مجيد ليث الدكتور

 حسين

 2019 نيسان شير من

 الريادية اللؤلعم السنوي الطبلبي الميرجان -375
 الكميات مجمع في والتطوعي الكشفي والفرق

 بالجادرية

شعبة النشاطات 
 الطبلبية

 الثاني االثنين يوم
 نيسان شير من والعشرين

2019 
 السياسي التأريخ استاذ استضافت عممية ندوة -376

 رئيس كورشون زكريا الدكتور األستاذ الحديث
 طانالسم جامعة اآلداب كمية في التأريخ قسم

 اسطنبول/ تركيا في الفاتح محمد

 الثالث الثبلثاء يوم التأريخ قسم
 نيسان شير من والعشرين

2019 

 بالعموم وعبلقتيا الفمسفة) بعنوان عممية ندوة -378
 (واإلنسانية الطبيعية

 الحادي االحد يوم الفمسفة قسم
 نيسان شير من والعشرين

2019 
 الوطنية لؤلغنية السنوي الفني الميرجان -379

 النشاطات في المتميزين الطمبة وتكريم
 الرياضية االبداعية

 النشاطات شعبة
 الطبلبية

 الرابع االربعاء يوم
 نيسان شير من والعشرين

2019 
 معرض إلى الثانية المرحمة لطمبة عممية زيارة -380

 المتجددة لمطاقة بغداد ومركز الدولي بغداد
 رابعال االربعاء يوم العربية المغة قسم

 نيسان شير من والعشرين
2019 

 بطباعةتحتفي  بغداد جامعة اآلداب كمّية -381
لطبلبيا بالتعاون مع  الماجستير رسائل خمسة
 وزارة إلى التابعة العامة الثقافية الشؤون دار

 واآلثار والسياحة الثقافة

 الرابع االربعاء يوم التأريخ قسم
 نيسان شير من والعشرين

2019 

 موقع الى الثالثة المرحمة لطبلب عممية ةزيار  -382
 العباسي والقصر االثري القشمة

 الخامس الخميس يوم التأريخ قسم
 نيسان شير من والعشرين

2019 
 وعمل طبيعة في)  بعنوان نقاشية جمسة -383

 (تحميمية دراسة.. والمدرسة والجامع المسجد
 الخامس الخميس ومي التأريخ قسم

 اننيس شير من والعشرين
2019 

 المغوية البرمجة عمم) بعنوان عممية محاضرة -384
 (الرابع الجيل.. العصبية

 الخامس الخميس يوم االنجميزية المغةقسم 
 نيسان شير من والعشرين

2019 
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 واإلرىاب والتطرف العنف لنبذ الدولي المؤتمر -385
 واالجتماعية، والسياسية الدينية بابعاده
 عقد الذي ، نسانياإل  األمن لتحقيق والدعوة
 في تركيا سكاريا الجامعة مركز في

االجتماع  عمم قسم
 المساعد األستاذ
 ميدي شاكر ماجدة

 عشر السابع من لممدة
 من عشر التاسع ولغاية
 2019 نيسان شير

 2019شير آيار 
 كيفية عمى الطمبة تعميم)  بعنوان دورة -386

 ( عممية بطريقة المكتبات استعمال
(  11 – 10) من لممدة الفمسفة قسم

 2019 نيسان شير من
.. التوحد اضطراب)  عنوانيا عمل ورشة -387

 ( والعبلج الوقاية وطرائق االسباب
النفس  عمم قسم

 وحدة مع بالتعاون
 الطمبة شؤون

 والعشرين الرابع االحد يوم
 2019 نيسان شير من

 بطول في األول المركز يحرز اآلداب فريق -388
 القدم كرة بتنس الجامعة

 النشاطاتشعبة 
 الطبلبية

 والعشرين الثامن االحد يوم
 2019 نيسان شير من

 األدب بين العبلقة جدلية)  بعنوان عممية ندوة -389
 ( والسينما

 من الثبلثين الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 2019 نيسان شير

 خدموا الذين الرواد أساتذتو بتكريماء احتف -390
 والبحثية ميميةالتع المسيرة

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 التاسع االثنين يوم
 نيسان شير من والعشرين

2019 
 صبلحية الختبار والتربية اآلداب لجنة اجتماع -391

 التدريس
 من الثبلثين الثبلثاء يوم قسم عمم النفس

 2019 نيسان شير
 رضمع إلى األولى المرحمة لطمبة عممية زيارة -392

 المتجددة لمطاقة بغداد ومركز الدولي بغداد
 التاسع االثنين يوم العربية المغة قسم

 نيسان شير من والعشرين
2019 

 االيطالي الستشراق)  عنوانيا عممية محاضرة -393
 (والتأريخية األدبية الدراسات بين

 التأريخ بالتعاون قسم
 المغة قسم مع

 كمية في االيطالية
 المغات

 والعشرين الثامن األحد يوم
 2019 نيسان شعر من

 أعبلم دراسة اشكالية) بعنوان نقاشية جمسة -394
 االسبلمية الدراسات بين النبوية السيرة

 (واالستشراقية

 من الثبلثين الثبلثاء يوم التأريخ قسم
 2019 نيسان شير

 والمواقع األنترنت عمى اإلدمان ظاىرة مناقشة -395
 والمراىق الطفل في مبيةالس وٓاثارىما اإلباحية

 من الثبلثين الثبلثاء يوم المجتمع خدمة لجنة
 2019 نيسان شير

 وعبلقتيا الفمسفة) بـ الموسومة العممية الندوة -396
 ( العالية الطاقة بفيزياء

 والعشرين الثامن االحد يوم الفمسفة قسم
 2019 نيسان شير من

 من الثبلثين الثبلثاء يوم النفس عمم قسم حاجاتيم:  الشباب)  بعنوان عممية ندوة -397
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 2019 نيسان شير ( المعاصر المجتمع في ومشكبلتيم
 بيكو سايكس اتفاقية)  بعنوان نقاشية جمسة -398

 ( العراقية والخارطة
 من الثاني الخميس يوم التأريخ قسم

 2019 ٓايار شير
 ، الثالثة المرحمة لطمبة ميدانية عممية زيارة -399

 واآلثار ،(  الضواحي مدن)  بسماية نةمدي إلى
 الصحابي ومرقد(  كسرى طاق)  المدائن في

 عنو اهلل رضي المحمدي سممان الجميل

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 من الثاني الخميس يوم
 2019 ٓابار شير

-201) المركز عمى تحصل بغداد جامعة -400
 البريطاني التايمز تصنيف ضمن( 250

 The) اآلسيوية القارة في الجامعات فضلأل
Times Higher Education Asia 

University Rankings 2019 )لمعام 
2019 

 2019/ 5/ 6 رئاسة الجامعة

عن االبتزاز االلكتروني  توعوية عمل ورشة -401
 لمتنمية والبناء العطاء مؤسسة مع بالتعاون

 االجتماعية

 من لخامسا االحد يوم النفسي اإلرشاد وحدة
 2019 ٓايار شير

 لمبحوث االوربي لممركز الثامن الدولي المؤتمر -402
 واالجتماعية االنسانية العموم في واالستشارات

(  وغاية شرط المعرفي التكامل)  شعار تحت
 الدراسات مدرسة- غرناطة- اسبانيا في

 العربية

 قسم عمم االجتماع 
 فييمة الدكتورة األستاذ

 رزيج كريم

/  29-27 من لممدة
3/2019 . 

 التأىيل وحدة ( األعمال ريادة)  عمل ورشة -403
 مع توظيف بالتعاونالو 

 زين االتصاالت شركة

 من الخامس االحد يوم
 2019 ٓايار شير

 التعميم مخرجات)  بعنوان العممية الورشة -404
 ( العراق في استشرافية رؤية الجامعي

 بعالرا االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 شير من والعشرين

2019 
 المكتشفات  الموسومة الدكتوراه اطروحة -405

 ضوء في حربي مدينة في المعدنية األثرية
 رشيد رائد عمي لمطالب(  اآلثارية التنقيبات

 من الخامس االحد يوم اآلثار قسم
 2019 آيار شير

 العمارة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -406
 عمارة عمى ثيراتياوتأ أصوليا: اليممنستية

 ببلد ، سوريا ببلد“ القديم األدنى الشرق بمدان
 دراسة..  م.ق 31-333 الرافدين ببلد ، النيل

 من الخامس االحد يوم التأريخ قسم
 2019 آيار شير
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 النواب موسى فيصل رويدة لمطالبة(  تأريخية
 غوبمز جوزيف)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -407

 االلمانية والثقافية سياسيةال الحياة في ودوره
 فائق غادة لمطالبة” ( 1945/  1897“

 عمي محمد

 عشر الحادي االثنين يوم التأريخ قسم
 2019 آذار شير من

 التشغيل سياسة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -408
:  العمل وسوق الميني التعميم مخرجات بين

(  بغداد مدينة في ميدانية اجتماعية دراسة
 عمي خميس سعدي سمر لمطالبة

 من الخامس االحد يوم االجتماع عمم قسم
 2019 آيار شير

 التأدب نظرية)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -409
”  الببلغة نيج”  العربي المغوي الخطاب في

 كريم دريول عبدالزىرة لمطالب(  انموذجاً 

 الثالث الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 نيسان شير من والعشرين

2019 
 ونظم الجغرافية قسم الدراسية لممواد اإللكترونية االمتحانات تطبيق -410

 الجغرافية المعمومات
بالتعاون مع وحدة 
 الحاسبة واالنترنت

 من السادس الثبلثاء يوم
 2019 آيار شير

 والمخدرات اإلشاعات)  بعنوان عممية ندوة -411
 ( المجتمع عمى وخطرىما

االجتماع  عمم قسم
دائرة  مع اونبالتع

 فياإلعبلم والعبلقات 
 الداخمية وزارة

 من السادس االثنين يوم
 2019 آيار شير

عن مخاطر االبتزاز  توعوية عمل ورشة -412
 العطاء مؤسسة مع بالتعاونااللكتروني 

 االجتماعية لمتنمية والبناء

 من الخامس االحد يوم النفسي اإلرشاد وحدة
 2019 ٓايار شير

 معايير من نماذج)  عنوانيا صصيةتخ ندوة -413
 ( لمجودة العالمية التصانيف

 الجودة ضمان شعبة
 الجامعي االداء وتقويم

 وحدة مع بالتعاون
 العممية الشؤون

 من السابع الثبلثاء يوم
 2019 ٓايار شير

 الشباب تحصين)  الموسومة العممية الندوة -414
 أقامتيا التي(  واإلرىاب التطرف مظاىر ضد

 لمكافحة واالجتماعي النفسي التأىيل قسم
 والرياضة الشباب وزارة إلى التابع التطرف

االجتماع  عمم قسم
 المساعد األستاذ
 احمد ثائر الدكتور

 حسون

 التاسع االثنين يوم
 نيسان شير من والعشرين

2019 

 التخرج أبحاث لمناقشة السنوي المؤتمر -415
 األولية الدراسات في لمطمبة المتميزة

 ونظم الجغرافية مقس
 الجغرافية المعمومات

 من الثامن االربعاء يوم
 2019 ٓايار شير

 عشر الثالث االثنين يوم االجتماع عمم قسم في الرواد األساتذة بتكريم تحتفي اآلداب كمّية -416
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 2019 آيار من االجتماع عمم قسم
 لدراسيةا المقررات إلعداد العميا المجنة اجتماع -417

 ونظم الجغرافية أقسام لجغرافيةا ألقسام
 والتربية اآلداب كميات في الجغرافية المعمومات
 كافة العراقية الجامعات في األساسية والتربية

 عشر الرابع الثبلثاء يوم عمادة الكمية
 2019 آيار شير من

(  الدراويش)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -418
 لعيبي خمف أحمد لمطالب

 السادس الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 آيار شير من عشر

2019 
 االجتماع عمم قسم ( برايل طريقة)  عنوانيا عممية ورشة -419

 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 من السابع الثبلثاء يوم
 2019 ٓايار شير

 فرع في األولية الدراسات لطمبة ميدانية زيارة -420
 ، الرابعةو  الثالثة لممرحمتين االجتماعية الخدمة
 بدائرة والتخاطب لمسمع الوطني المركز إلى

 بغداد مدينة في الطب مدينة

 من الثاني الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 2019 أيار شير

 عن الدولية الندوة في يشترك اآلداب عميد -412
:  المشترك التعايش ومسألة المثقف دور

 الكوردي العربي الحوار

 وبالتعاون بغداد جامعة
 كوية جامعة مع

 أربيل بمدينة

 والعشرين الثامن من لممدة
 شير من الثبلثين وحتى

 2019نيسان
 في الييودي المتحف)  بعنوان نقاشية جمسة -422

 الشعبي الفمكمور بين نقدية جولة.. برلين
 ( المأساة ورمزية

 عشر التاسع االحد يوم التأريخ قسم
 2019 ٓايار شير من

 استمارة تطبيق متطمبات ) بعنوان عمل ورشة -423
 ( والحاسبات العممية المختبرات تقييم

 الجودة ضمان شعبة
الجامعي  االداء وتقويم

 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 الحادي الثبلثاء يوم
 ٓايار شير من والعشرين

2019 

(  اإلبداعية الكتابة)  بعنوان عمل ورشة -424
 صاحب سعودي قاسم الكاتب فييا استضاف
 العراقي اإلبداعية الكتابة مارثون مبادرة

 من السادس االثنين يوم اإلنجميزية المغة قسم
 2019 ٓايار شير

 االمبراطوري الوسام تمنح اليابانية السفارة -425
 اآلداب كمية تدريسي ألحد

 الدكتور األستاذ
 عبدالواحد محمود
 عميد معاون القيسي

 العممية لمشؤون كميةال
 مياالع والدراسات

 الحادي الثبلثاء يوم
 آيار شير من والعشرين

2019 

 الثاني االربعاء يوم النشاطات شعبة األول السنوي الطبلبي العممي المؤتمر -426
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 البناء يعمو الرصينة طمبتنا ببحوث)  الموسوم
 ( المسيرة وتتواصل

 ضمان وشعبة الطبلبية
 األداء وتقويم الجودة
 خدمة ولجنة الجامعي

 المجتمع

 آيار شير من العشرينو 
2019 

االجتماع  عمم قسم (اليوسبيس) عنوانيا عممية ورشة -427
 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 من التاسع الخميس يوم
 2019 أيار شير

االجتماع  عمم قسم ( الدامج التعميم)  بعنوان عممية ورشة -428
 وحدة مع بالتعاون
 المستمر التعميم

 عشر بعالرا الثبلثاء يوم
 2019 أيار شير من

 االلكتروني االختبار عمى تعتمد اآلداب كمية -429
 والثانية األولى لممرحمتين

وحدة الحاسبة 
 اجراءااللكترونية ، 

 النيائية االمتحانات
 الحالي الدراسي لمعام

2018  /2019 

 السادس االحد يوم
 آيار شير من والعشرين

2019 

 االمتحانات سير يتفقد داباالٓ  كمية عميد -430
 العممية األقسام في النيائية

 الحالي الدراسي لعاما
2018  /2019 

 السادس االحد يوم
 ٓايار شير من والعشرين

2019 
األستاذ  العممي والبحث العالي التعميم وزير -431

 العممية سير عمى يطمعالدكتور قصي السييل 
 اآلداب كمية في االمتحانية

 الحالي الدراسي العام
2018  /2019 

 السابع االثنين ميو 
 ٓايار شير من والعشرين

2019 
 األول اليونسكو كرسي عمى تحصل اآلداب -432

 العالم في الجماعية اإلبادة منع لدراسات
 لمتربية المتحدة األمم منظمة/  اإلسبلمي

 والفنون والثقافة

الدكتور صبلح األستاذ 
فميفل عايد الجابري 

  عميد الكمية

 التاسع االربعاء يوم
 ٓايار شير من والعشرين

2019 

 شير حزيران
 المكاني التحميل)  الموسومة ستيرالماج رسالة -433

:  بغداد محافظة في المدائنية االنابيب لصناعة
 انس لمطالب(  الصناعة جغرافية في دراسة

 رشيد محمود

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 من العاشر االثنين يوم
 2019 حزيران شير

 النتاجات)  الموسومة الماجستير رسالة -434
 اإلسبلمي حبلوة ابو تل في زجاجيةوال الفخارية

 حسن لمطالب(  األثرية التنقيبات ضوء في
 البياتي رشيد

 من العاشر االثنين يوم اآلثار قسم
 2019 حزيران شير
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 تداولي تحميل)  الموسومة الماجستير رسالة -435
 فديوية حركة العاب في الرقمي لمنص اسموبي

 سعيد حيدر كرار لمطالب(  مختارة

 شير من التاسع االحد يوم االنجميزية غةالم قسم
 2019 حزيران

 الحيوانات)  الموسومة الماجستير رسالة -436
 حتى اإلسبلمية العربية الفنون في المركبة
 عشر الرابع اليجري الثامن القرن نياية
 عمي لمطالب(  فنية آثارية دراسة:  الميبلدي

 كرنفل عبيس

 رعش الثاني االربعاء يوم اآلثار قسم
 2019 حزيران شير من

 السياسة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -437
 في الوراثية اليندسة وتقنيات االجتماعية

 ارحيم خميس لمطالب(  ميدانية دراسة:  العراق
 ورد خميس

 عشر الثاني االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019ا حزيران شير من

 تالحيوانا)  الموسومة الماجستير رسالة -438
 حتى اإلسبلمية العربية الفنون في المركبة
 عشر الرابع اليجري الثامن القرن نياية
 عمي لمطالب(  فنية آثارية دراسة:  الميبلدي

 كرنفل عبيس

 عشر الثاني االربعاء يوم اآلثار قسم
 2019 حزيران شير من

 تداولي تحميل)  الموسومة الماجستير رسالة -439
 فديوية حركة عابال في الرقمي لمنص اسموبي

 سعيد حيدر كرار لمطالب(  مختارة

 شير من التاسع االحد يوم االنجميزية المغة قسم
 2019 حزيران

 النتاجات)  الموسومة الماجستير رسالة -440
 اإلسبلمي حبلوة ابو تل في والزجاجية الفخارية

 حسن لمطالب(  األثرية التنقيبات ضوء في
 البياتي رشيد

 من العاشر االثنين يوم اآلثار قسم
 2019 حزيران شير

 المكاني التحميل)  الموسومة الماجستير رسالة -441
:  بغداد محافظة في المدائنية االنابيب لصناعة
 انس لمطالب(  الصناعة جغرافية في دراسة

 رشيد محمود

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 من العاشر االثنين يوم
 2019 حزيران شير

 الدكتور األستاذ فييا ضّيفت رمضانية امسية -442
 والبحث العالي التعميم وزير السييل قصي
 بغداد جامعة مجمس اعضاء والسادة ، العممي
 تقديم وتخممتيا ، والباحثين االساتذة من وعدد
 الكمية اساتذة من تكافمية وبجيود افطار مأدبة

 اآلداب كمّيةعمادة 
 بغداد جامعة

 شير من االول السبت يوم
 2019 حزيران

 عشر الثامن الثبلثاء يوم االنجميزية المغة قسم ادراكية دراسة)  الموسومة الماجستير رسالة -443
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:  والعربية االنجميزية بالمغتين الحيوان الستعارة
 عبدالعباس كاظم االء لمطالبة(  تقابمية دراسة

 2019 حزيران شير من

 االبعاد ) الموسومة الدكتوراه اطروحة -444
 في المنزلية لمعمالة واالقتصادية االجتماعية

 في ميدانية دراسة:  المعاصرة العراقية االسرة
 سالم كامل نجبلء لمطالبة(  بغداد مدينة

 من العشرين الخميس يوم االجتماع عمم قسم
 2019 حزيران شير

 االطفال رياض)  الموسومة الماجستير رسالة -445
 في ميدانية دراسة : االجتماعية والتنشئة

 نجمان عبدالحسين فرح لمطالبة(  الكوت مدينة

 عشر التاسع االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019 حزيران شير من

-2018 العميا لمدراسات المتقدمين اسماء -446
2019 

 2019/ 6/ 18 شعبة الدراسات العميا

 في القبمية)  الموسومة الماجستير رسالة -447
 السياسية الجغرافية في تحميمية اسةدر :  العراق
 جواد عبداليادي عبدالعزيز لمطالب( 

 ونظم الجغرافية بقسم
 الجغرافية المعمومات

 عشر السابع االثنين يوم
 2019 حزيران شير من

 نصوص)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -448
 فجر عصر من منشورة غير مسمارية
 صالح سعد اسراء لمطالبة(  السبلالت

 عشر السادس االحد يوم اآلثار قسم
 2019 حزيران شير من

 اثنوغرافيا)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -449
 دراسة:  بغداد مدينة في الديني الخطاب

 زامل حسين يحيى لمطالب(  انثروبولوجية

 عشر السادس االحد يوم االجتماع عمم قسم
 2019 حزيران شير من

 االعمال ديمبتق المتميزين الطمبة ميكر ت -450
 التطوعية

 عشر الثاني االربعاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019 حزيران شير من

 المرح الذكاء)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -451
 المعرفية والسيطرة المعرفي بالتجنب وعبلقتو

 فرحان غازي رواء لمطالبة(  الجامعة طمبة لدى

 عشر الثالث الخميس يوم النفس عمم قسم
 2019 حزيران شير من

 الذات معرفة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -452
 واالبتزاز الجنس تقبل باضطراب وعبلقتو
 اوراس لمطالبة(  المراىقين لدى االنفعالي

 ادريس حميد

 عشر الحادي الثبلثاء يوم النفس عمم قسم
 2019 حزيران شير من

 السمم) بـ الموسومة الماجستير رسالة -453
 بعد ما لمرحمة المحررة ناطقلمم المجتمعي

(  ديالى محافظة في ميدانية دراسة:  داعش
 حمادي ابراىيم حسين لمطالب

 والعشرين الثالث االحد يوم االجتماع عمم قسم
 2019 حزيران شير من

 والعشرين الثالث االحد يوم العميا دراساتشعبة ال البدء عن بغداد جامعة اآلداب كمّية أعمنت -454
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 لممتقدمين التنافسية االمتحانات بإجراء
 والدكتوراه الماجستير)  العميا لمدراسات
 لمعام(  الميني والدبموم العالي والديموم
 في ، 2020/  2019 المقبل الدراسي

 العممية األقسام

 2019 حزيران شير من

 الحرة االرادة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -455
 لمطالبة(  مختارة نماذج:  والعمم االخبلق بين

 عطية عبداهلل آمال

 الخامس الثبلثاء يوم الفمسفة قسم
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 لممتقدمين التنافسي االمتحان درجات نأعبل  -456
 العالي والدبموم والدكتوراه الماجستير لدراسة

 النفسية لمعمميات الميني والدبموم السبلم لبناء

 خامسال الثبلثاء يوم العممية األقسام
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 اإلنسان مفيوم)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -457
 الحداثة بعد وما الحداثة بين الغربي الفكر في

 كاظم جعيب أحمد لمطالب( 

 والعشرين الثالث االحد يوم الفمسفة قسم
 2019 حزيران شير من

 النسوي االتجاه)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -458
 المعاصر العراق في المرأة تشريعات في دورهو 
 كريم زمن لمطالبة(  ميدانية اجتماعية دراسة: 

 حسن

 الخامس الثبلثاء يوم االجتماع عمم قسم
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 الصاحب شعر)  الموسومة الماجستير رسالة -459
 دراسة( : ىـ 662 ت) االنصاري الدين شرف

 بطي فالح عمار لمطالب(  لغوية

 السادس االربعاء يوم العربية المغة قسم
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 العمارة)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -460
/ ىـ 912-771)  الصغد ببلد في التيمورية
 ابراىيم سموى لمطالب(  م1369-1507

 توفيق

 السادس االربعاء يوم اآلثار قسم
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 في اآلخر)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -461
 نياية حتى والفتاك والمصوص الصعاليك اشعار
 خالد لمطالب(  تحميمية دراسة:  األموي العصر

 كاظم عبداهلل

 الخامس الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 استراتيجيات)  الموسومة الماجستير رسالة -462
 متمفزة كوميدية برامج في اسةالكي عدم

(  تقابمية دراسة:  مختارة وعربية انجميزية
 عبدالجبار نشوان مصطفى لمطالب

 السابع الخميس يوم االنجميزية المغة
 شير من والعشرين
 2019 حزيران

 من الثبلثين االحد يوم ونظم الجغرافية قسم المكاني التحميل)  الموسومة الماجستير رسالة -463
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 بغداد مدينة في االصطناعية األسنان لصناعة
 حسين ضمياء لمطالبة(  انموذجاً  رخالك: 

 غريب

 2019 حزيران شير الجغرافية المعمومات

 النقود)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -464
( : م 651/ ه 31) سنة حتى الساسانية

 محمد سياد لمطالبة(  تأريخية أثرية دراسة
 سييل

 من الثبلثين االحد يوم اآلثار قسم
 2019 حزيران شير

 اسموبي تحميل)  الموسومة الماجستير رسالة -465
 مختارة سياسية مسرحيات لمتون نقدي
 لمطالبة(  كوشنر وتوني ىير ديفيد لمكاتبين

 حسن فبلح ىديل

 من الثبلثين االحد يوم االنجميزية المغة قسم
 2019 حزيران شير

 وسيولوجياس)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -466
 في والعقبلنية األداتية جدلية بين العام الرأي

 دراسة:  م 2003 عام بعد العراقي المجتمع
 الموصل جامعة أساتذة من عينة عمى ميدانية

 حمي محمود خالد لمطالب( 

 والعشرين الثالث االحد يوم االجتماع عمم قسم
 2019 حزيران شير من

 شير تموز
 إضطرابات)  سومةالمو  الماجستير رسالة -467

 الحياة بأحداث وعبلقتو اإلنتحاري السموك
 محمد كريم أحمد لمطالب(  الضاغطة

 عشر الخامس االحد يوم النفس عمم قسم
 2019 تموز شير من

 الشجاعة)  الموسومة الماجستير رسالة -468
(  الضغوط مع التعامل بأساليب وعبلقتيا

 كريم سعدي غدير لمطالبة

 من األول االثنين ميو  النفس عمم قسم
 2019 تموز شير

 الموجيات)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -469
 باالرىاق وعبلقتيا االجتماعية والتبادلية الذاتية

 فاضل رنا لمطالبة(  المطمقات لدى الوجودي
 عباس

 عشر السابع االثنين يوم النفس عمم قسم
 2019 تموز شير من

 العراقية النخب ) الموسومة الدكتوراه اطروحة -470
 اجتماعية دراسة:  االجتماعي المال ورأس
 ىاشم حسن لمطالب(  بغداد مدينة في ميدانية

 حمود

 عشر السابع الثبلثاء يوم االجتماع عمم قسم
 2019 تموز شير من

 ىنري باتريك)  الموسومة الماجستير رسالة -471
 المتحدة الواليات في والفكري السياسي ودوره

 أحمد لمطالب" ( م1799-1736" األمريكية

 عشر الخامس االحد يوم التأريخ قسم
 2019 تموز شير من
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 ميدي جابر
 التحقق تأثير)  الموسومة الماجستير رسالة -472

 ذوي لدى االنفعالي الذكاء في الذات من
 عبدالكريم بمورة لمطالبة(  الخاصة االحتياجات

 عموان

 عشر السادس االثنين يوم النفس عمم قسم
 2019 تموز شير من

 القصائد فرائد)  الموسومة الماجستير رسالة -473
 موضوعية دراسة:  األدبية الطرائف كتاب في

 عدنان سبلم سرى لمطالبة(  فنية

 من الثاني الثبلثاء يوم العربية المغة قسم
 2019 تموز شير

 نصوص)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -474
 البابمي العصر من منشورة غير مسمارية

 ابراىيم رياض لمطالب(  السيب تل – القديم
 محمد

 عشر الخامس االحد يوم اآلثار قسم
 2019 تموز شير من

 شير آب
كمية اآلداب تحصل عمى نسخة من عقد  -475

اعتمادىا لمحصول عمى كرسي اليونسكو 
 لدراسات االبادة الجماعية

 صبلحالدكتور األستاذ 
الجابري فميفل عايد 

 عميد الكمية

يوم الخميس الثاني 
 آبوالعشرين من شير 

2019 
اآلداب تحصل عمى جائزة سادس األنوار  -476

المحمدية لئلبداع الفكري لؤلستاذ المساعد 
 الدكتورة يسرى شاكر جاسم

يوم السبت الرابع  قسم المغة العربية
والعشرين من شير آب 

2019 
 الخامس االحد يوم ترقيات عممية 

 آب شير من والعشرين
2019 

منظمة الممف الوطني  يادةاألداب في ممتقى اربيل لمق 477
بالتعاون مع اتحاد 
 برلمانيي كوردستان

يوم االثنين السادس 
والعشرين من شير آب 

2019 
 الذات تشجيع)  الموسومة الماجستير رسالة -478

 اطفال ذوي لدى النفسي بالتحمل وعبلقتو
 جودة حسين رانية لمطالبة(  التوحد

 الخامس االحد يوم النفس عمم قسم
 آب شير من نوالعشري

2019 
 عن البحث)  الموسومة الماجستير رسالة -479

 طمبة لدى التوكيدي بالسموك وعبلقتو الِجّدة
 العاديين واقرانيم المتميزين االعدادية المرحمة

 عودة محمود رياض لمطالب( 

 السابع الثبلثاء يوم النفس عمم قسم
 آب شير من والعشرين

2019 

 المكاني التحميل)  سومةالمو  الماجستير رسالة -480
 قضاء في الريفية المستوطنات لخدمات

 ونظم الجغرافيةقسم 
 الجغرافية المعمومات

 السادس االثنين يوم
 آب شير من والعشرين
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 2019 جوامير شخير صفاء لمطالب(  المحاويل
 التحميل)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -481

 السكان وبطالة لتشغيل المكاني والتخطيط
(  2017 لعام بابل محافظة في شبابال

 غثيث عمي صباح لمطالب

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 التاسع الخميس يوم
 آب شير من والعشرين

2019 

 التقييم)  الموسومة الدكتوراه اطروحة -482
 وديان الحواض الييدروجيومورفولوجي

 الحديثة الجغرافية التقنيات باستخدام بيسكندي
 فميح نعمان ىيام مطالبةل( 

 ونظم الجغرافية قسم
 الجغرافية المعمومات

 التاسع الخميس يوم
 آب شير من والعشرين

2019 

 


