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 نشاطات كحدة اإلعالـ كالعالقات العامة تكثيؽ 

 ( 2020/ 9/ 1( إلى )  2019/ 9/ 1لممدة مف ) 

 التأريخ القسـ النشاطعنكاف  التسمسؿ
 التقييـ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -1

 كدياف الحكاض الييدركجيكمكرفكلكجي
 الجغرافية التقنيات باستخداـ بيسكندم
  فميح نعماف ىياـ لمطالبة(  الحديثة

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 التاسع الخميس يـك
 آب شير مف كالعشريف

2019 

 البحث) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -2
 التككيدم بالسمكؾ كعالقتو الِجّدة عف
 المتميزيف االعدادية المرحمة طمبة لدل

 رياض لمطالب(  العادييف كاقرانيـ
  عكدة محمكد

 السابع الثالثاء يـك النفس عمـ قسـ
 آب شير مف كالعشريف

2019 

 بغداد جامعة اآلداب كمية تكاصؿ -3
 المجتمعية الشرطة مديرية مع كبالتعاكف

 العادة حممة الداخمية كزارة إلى التابعة
 في الدراسية المقاعد كصيانة تأىيؿ
 العطمة اياـ خالؿ كذلؾ ، الكمية اقساـ

 . الصيفية

 بغداد جامعة اآلداب يةكم
 مديرية مع كبالتعاكف
 المجتمعية الشرطة

 السابع الثالثاء يـك
 آب شير مف كالعشريف

2019 

 الرابع السنكم اإلعالمي التقرير رااصد -4
 ، كاالدارية كالثقافية العممية لمنشاطات

/ 1) لغاية(  2018/ 9/ 1)  مف لممدة
9 /2019  ) 

 كالعالقات اإلعالـ كحدة
 ةالعام

يكـ االثنيف الثاني مف 
 2019شير ايمكؿ 

 العقدم كالتأىيؿ الفكرية التنمية دكرة -5
 التي العراقية الجامعات بأساتيذ الخاصة

 لمدراسات الدليؿ مؤسسة أقامتيا
 العتبة إلى التابعة العقدية كالبحكث
 االحد يـك مف لممدة المقدسة الحسينية
 الجارم آب شير مف كالعشريف الخامس

 منو كالعشريف الثامف االربعاء يـك ةلغاي
. 

يكـ الثالثاء الثالث مف  اآلثار قسـ
 2019شير ايمكؿ 

يكـ االربعاء الحادم  عمادة الكمية  اإلماـ إستشياد بذكرل تعزم اآلداب كمية -6
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عشر مف شير ايمكؿ  عاشكراء يـك في( السالـ عميو) الحسيف
2019 

 الجامعات أفضؿ ضمف بغداد جامعة -7
 البريطاني التايمز تصنيؼ في لعالميةا

 2020 لمعاـ

كحدة اإلعالـ كالعالقات 
 العامة 

يكـ الخميس الثاني 
عشر مف شير ايمكؿ 

2019 
 العميا الدراسات بطمبة ترحيبية جمسة -8

( كالدكتكراه كالماجستير العالي الدبمـك)
 2019 الحالي الدراسي لمعاـ المقبكليف

 /2020  

 عشر الخامس االحد يـك  كميةال عمادة
 2019 ايمكؿ شير مف

 بصفة اآلداب كمية مع لمتعاقد المتقدميف -9
 المسائية الدراسة في بعقكد محاضريف

 عمـ لقسـ 2019/2020 لمعاـ
 االجتماع

يكـ االثنيف السادس  اعالف 
عشر مف شير ايمكؿ 

2019 

 التحضيرات في لمبحث نقاشية جمسة -10
)  نكافبع الدكلية العمؿ كرشة لعقد
 (  الرقمية اإلنسانية العمـك

 السادس االثنيف يـك عمادة الكمية
 ايمكؿ شير مف عشر

2019 
 اتفاقية) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -11

 العربية البالد في كأثرىا بيكك – سايكس
 محسف لمطالب” ( 1920 – 1915“

  محمد فالح

 الخامس الخميس يـك التأريخ قسـ
 2019 ايمكؿ شير مف

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -12
:  داعش ألطفاؿ االجتماعية التحديات
(  نينكل محافظة في ميدانية دراسة

  صالح مجيد خالد لمطالب

 عشر الخامس االحد يـك االجتماع عمـ قسـ
 2019 ايمكؿ شير مف

 كارثية) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -13
 ك ”ج“ الشخصية بنمطي كعالقتيا األلـ

  مطر حسيف كئاـ لمطالبة(  ”د“

 مف الرابع االربعاء يـك النفس عمـ قسـ
 2019 ايمكؿ شير

 األندلس) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -14
 ـ2017 – 2000“ العربية الركاية في

  عبكد تكفيؽ عبكد لمطالب( 

 السادس االثنيف يـك العربية المغة قسـ
 ايمكؿ شير مف عشر

2019 
 الحجاج) بػ المكسكمة كتكراهالد اطركحة -15

 لمطالبة(  النحكية المجالس كتب في
  كاظـ سيؿ أسمياف

 عشر السابع الثالثاء يـك العربية المغة قسـ
 2019 ايمكؿ شير مف

يكـ االربعاء الثامف عشر معاكف العميد لمشؤكف  سمسمة يجرم الزائر اآلداب كمية كفد -16
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العممية / رئيس قسـ  األلمانية كالمعاىد الجامعات مع لقاءات
 ثار اآل

 2019مف شير ايمكؿ 

 مؤتمر في تحضر اآلداب كمية -17
 في كالستكف الخامس الدكلي اآلشكريات
 يمتقي اآلثار قسـ كرئيس..  باريس

 برليف في العراقي السفير

 عشر الثامف االربعاء يـك اآلثار قسـ رئيس
 2019 ايمكؿ شير مف

 ضمف زائران  ذان أستا يحؿ اآلثار قسـ رئيس -18
 كتعزيز..  ألمانيا في بحثي فريؽ
 الثقافي التراث مؤسسة مع التعاكف

 البركسي

 عشر الثامف االربعاء يـك اآلثار قسـ رئيس
 2019 ايمكؿ شير مف

 صكرة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -19
:  العراقية الشعبية األمثاؿ في المرأة
 جماف لمطالبة(  انثركبكلكجية دراسة

  حسيف نافعد

 التاسع الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 ايمكؿ شير مف عشر

2019 

 الصكر) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -20
:  الجاىمي الشعر في المألكفة غير
  سالـ خيكف زينب لمطالبة(  نقدية دراسة

 التاسع الخميس يـك العربية المغة قسـ
 ايمكؿ شير مف عشر

2019 
 التأكيؿ) بػ المكسكمة هالدكتكرا اطركحة -21

 في المفظي لممتشابو كالداللي النحكم
 اليجرم العاشر القرف نياية حتى القرآف

  طو حامد منى لمطالبة( 

 الرابع الثالثاء يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف
 2019 ايمكؿ

 بغداد جامعة اآلداب كمية افتتحت -22
 مياالع الدراسات لبرنامجي الثالثة المرحمة
 في( كالماجستير العالي الدبمـك)

 لمعاـ النفسية العمميات تخصصات
  2020/  2019 الحالي الدراسي

 التاسع الخميس يـك عمادة الكمية
 ايمكؿ شير مف عشر

2019 

 الدراسية المقررات نظاـ عف عمؿ كرشة -23
 في تطبيقو يجرم الذم األكؿ لممستكل

  2020/  2019 الحالي الدراسي العاـ

 اسامةأ.ـ.د.  مياقد
 عبدالمطيؼ فاضؿ
 جامعة رئيس مساعد
 العممية لمشؤكف بغداد

 الرابع الثالثاء يـك
 شير مف كالعشريف
 2019 أيمكؿ

 محمد الدكتكر لؤلستاذ تأبينيان  حفالن  -24
 المختص(  اهلل رحمو ) حمادم ضارم

  الداللة كعمـ المغكيات في

 الخامس االربعاء يـك العربية المغة قسـ
 شير مف لعشريفكا

 2019 أيمكؿ
 السادس الخميس يـك الفمسفة قسـ الفمسفة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -25
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 أغامبف جكرجيك:  المعاصرة االيطالية
 عبدالرحيـ ندل لمطالبة(  انمكذجان 

  مكطكؼ

 شير مف كالعشريف
 2019 ايمكؿ

 الشكاىد) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -26
 الثاني القرنيف لشعراء يةالعباس الشعرية

 البالغة كتب في اليجرييف كالثالث
 منى لمطالبة(  تحميمية دراسة:  العربية

   ىاشـ عيسى

 السادس الخميس يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف
 2019 ايمكؿ

 الفاظ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -27
 دراسة:  الكريـ القرآف في الصرفة العمـك
(  الداللية الحقكؿ نظرية ضكء في

  جبار رحيـ حسيف لمطالب

 التاسع الخميس يـك العربية المغةقسـ 
 شير مف كالعشريف
 2019 ايمكؿ

 عايد فميفؿ صالح الدكتكر األستاذ بحث -28
 بغداد جامعة اآلداب كمية عميد الجابرم

 السيد العراؽ في الياباف سفير مع ،
 األكاديمي كالكفد ىاشيمكتك ناكفكمي
 العممي التعاكف تطكير ، لو المرافؽ

  المشترؾ كالثقافي

 لزيادة تسعى اآلداب كمية
 مع العممي التعاكف

 اليابانية المؤسسات

 التاسع االحد يـك
 شير مف كالعشريف
 2019 ايمكؿ

 2019 تشريف األكؿ شير
اجتماعان ضـ عمداء كميات اآلداب في  -29

الجامعات العراقية لمناقشة نظاـ 
ت الدراسية كتطبيقو في الجامعات المقررا

  2020/  2019لمعاـ الدراسي 

يكـ الثالثاء األكؿ مف  عمادة الكمية
شير تشريف األكؿ 

2019 

 السيدة اربعينية لمناسبة تأبينيان  حفالن  -30
( اهلل رحميا) غدير عباس رحاب
 ، العميا الدراسات شعبة في المكظفة

 كالمالؾ المرحكمة ذكم كحضرىا
 الكمية  في كاإلدارم التدريسي

 مف التاسع االربعاء يـك الطالبية النشاطات شعبة
 االكؿ تشريف شير

2019 

 ابك تؿ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -31
 المسمارية النصكص ضكء في عنتيؾ

 ىند لمطالبة(  المنشكرة كغير المنشكرة
  احمد شياب

 مف العاشر الخميس يـك اآلثار قسـ
 األكؿ تشريف شير

2019 

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -32
 في اجتماعية دراسة:  جنسيان  المتحكلكف

 مف العاشر الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 األكؿ تشريف شير
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 عبدالحميد ىناء لمطالبة(  بغداد مدينة
  ابراىيـ

2019 

 في المقبكليف الجدد الطمبة ؿااستقب -33
 يالحال الدراسي لمعاـ األكلية الدراسات
 نتائج فأعال  بعد ، 2020/ 2019
 العالي التعميـ كزارة مف المركزم القبكؿ
 السابع االثنيف يـك في العممي كالبحث
 2019 األكؿ تشريف شير مف

يكـ االحد العشريف مف   كمّيةال عمادة
شير تشريف األكؿ 

2019  

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -34
 بأساليب كعالقتو النفسي االنسجاـ

  سمماف جابر سعكد لمطالب(  حياةال

 مف التاسع االربعاء يـك النفس عمـ قسـ
 األكؿ تشريف شير

2019 
) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -35

 األضرحة في التراثية البرجية الساعات
 1959 نياية حتى العراؽ في المقدسة

 حساـ لمطالب(  ميدانية دراسة:  ـ
  ناصر اسماعيؿ

 الرابع ميسالخ يـك اآلثار قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 األكؿ تشريف

 تخطيط) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -36
 كسط في التراثية القصكر كعمارة
 الممكي العيد نياية حتى العراؽ كجنكب

 لطيؼ لمطالب(  ـ1958/ ىػ1377
  حسكف تايو

 مف الثالثيف االربعاء يـك اآلثار قسـ
 األكؿ تشريف شير

2019 

 لعبة)  بعنكاف تدريبية تحكيمية دكرة -37
 (  قدـ كرة تنس

 كاالربعاء الثالثاء يكمي الطالبية النشاطات شعبة
 كالعشريف كالرابع الثالث
 األكؿ تشريف شير مف

2019 
 صيانة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -38

 في اإلسالمية كالتراثية اآلثارية األبنية
(  مختارة نماذج:  العراؽ كجنكب كسط

  عمراف رحيـ كفاء مطالبةل

 الثامف االثنيف يـك اآلثار قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 األكؿ تشريف

 عقمية) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -39
 المعرفي كاألسمكب الندرة -الكفرة

 بالنّية كعالقتيما الحذر -المجازفة
(  الجامعة طمبة لدل التطكعي لمعمؿ

  عباس ىادم بيداء لمطالبة

 مف السادس االحد يـك النفس عمـ قسـ
 األكؿ تشريف شير

2019 

 الرابع الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -40
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 دراسة:  اليكمية الحياة سكسيكلكجيا
(  الجديدة بغداد سكؽ في ميدانية

  رسف صادؽ كاثؽ لمطالب

 شير مف كالعشريف
 2019 األكؿ تشريف

) بػ المكسكمة كتكراهالد اطركحة -41
 القرآف في كالكصؿ الفصؿ مخاِلفات

 لمطالب(  بالغية نحكية دراسة:  الكريـ
  ىاشـ احمد ىاشـ

 الحادم الخميس يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالثالثيف

 2019 األكؿ تشريف

 تصنيؼ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -42
 محافظة في الدكر قضاء ترب كتقييـ
(  االقتصادية كاستثماراتيا يفالد صالح

  قكاـ اسامة قدس لمطالبة

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 الرابع الخميس يـك
 شير مف كالعشريف

 2019 األكؿ تشريف

 سمكؾ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -43
 بالثقة كعالقتو المساعدة طمب

 عمي لمطالب(  المتبادلة االجتماعية
  ىاشـ فاضؿ

 الحادم الخميس يـك النفس عمـ سـق
 شير مف كالثالثيف

 2019 األكؿ تشريف

اآلداب تشترؾ في مؤتمر بابير العممي  -44
 الدكلي في تركيا 

 كنظـ الجغرافية قسـ
الجغرافية  المعمكمات

أ.ـ.د. سييمة نجـ 
 االبراىيمي 

يكـ االثنيف الخامس 
كالعشريف مف شير 

  2019تشريف األكؿ 

عف تطبيؽ نظاـ المقررات  كرشة عمؿ -45
 الدراسية 

يكـ االثنيف الخامس  قسـ الفمسفة 
كالعشريف مف شير 

  2019تشريف األكؿ 
ندكة عممية بعنكاف ) الفمسفة كاألخالؽ  -46

 التطبيقية ( 
يكـ االربعاء السابع  قسـ الفمسفة 

كالعشريف مف شير 
 2019تشريف األكؿ  

  2019 الثاني تشريف شير
) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -47

 كعالقتيا المستقبمية الذات استمرارية
 لمطالب(  الزمف لمنظكر الخمسة باألبعاد

  عذيب فرحاف عبدالحميد

 عشر الثالث االربعاء يـك النفس عمـ قسـ
 الثاني تشريف شير مف

2019 

 األبعاد) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -48
 سعيد القاضي عند كالكالمية الفمسفية
  عجمي سَمكر عمار لمطالب(  الُقَمي

 عشر الحادم االثنيف يـك الفمسفة قسـ
 الثاني تشريف شير مف

2019 
 عشر الرابع الخميس يـك العربية المغة قسـ) بػ المكسـك السنكم العممي مؤتمره -49
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 كالتكامؿ الريادة.. الجرجاني عبدالقاىر
 (  كاألدب المغة في المعرفي

 لثانيا تشريف شير مف
2019 

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -50
 لؤلمراض االجتماعية االنعكاسات

 دراسة:  العراقية األسرة عمى االنتقالية
 لمطالبة(  بغداد مستشفيات في ميدانية

  داكد جبار رجاء

 الخامس االثنيف يـك االجتماع عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 الثاني تشريف

 التحميؿ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -51
 مدينة في الصغيرة لمصناعات المكاني
  حرج عبداإللو رشا لمطالبة(  بغداد

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 الثامف الخميس يـك
 شير مف كالعشريف

 2019 الثاني تشريف
 التقييـ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -52

 منداف عمر لحكض الييدركمناخي
 باستخداـ االقتصادية ثماراتوكاست

 شيماء لمطالبة(  الحديثة التقنيات
  جميؿ عبدالجميؿ

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 عشر الرابع الخميس يـك
 الثاني تشريف شير مف

2019 

 المباخر) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -53
 حتى المنشكرة كغير المنشكرة اإلسالمية

 الخامس/  اليجرم تاسعال القرف نياية
(  فنية آثارية دراسة:  الميالدم عشر

  عبيد شاكر عمار لمطالب

 مف الثالث االحد يـك اآلثار قسـ
 الثاني تشريف شير

2019 

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -54
 استثمارىا كامكانية الجغرافية المقكمات

 في المستدامة السياحة قطاع في
 ظـن باستخداـ ميساف محافظة
 منتيى لمطالبة(  الجغرافية المعمكمات

  كاظـ جكاد

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 عشر السابع االحد يـك
 الثاني تشريف شير مف

2019 

 جدلية) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -55
(  باشالر غاستكف عند كالفف العمـ

  حسف عباس اسراء لمطالبة

 مف الثالث االحد يـك الفمسفة قسـ
 الثاني تشريف شير

2019 
 كرة لعبة)  بعنكاف تدريبية تحكيمية دكرة -56

 العراقي االتحاد مع بالتعاكف(  السمة
 المركز قاعة في ، السمة لكرة المركزم
  كاآلشكريات لآلثار األلماني العراقي

 التاسع الثالثاء يـك الطالبية النشاطات شعبة
 شير مف كالعشريف

 2019 األكؿ تشريف

 دككينز) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -57
(  الجديدة لمداركينية فمسفية رؤية

 الحادم الخميس يـك الفمسفة قسـ
 تشريف شير مف عشر
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 2019 الثاني  عمي كاظـ سجى لمطالبة
 رسائؿ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -58

 رسائؿ جميرة كتاب في األمكم العصر
 لمطالب(  فنية مكضكعية دراسة:  العرب

  عالكم محمد محمكد

 مف السابع الخميس يـك العربية المغة قسـ
 الثاني تشريف شير

2019 

 شرح) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -59
(  حجاجَية مقاربة الكافَية عمى الرضيَ 

  صائب اسماء لمطالبة

 الخامس االثنيف يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 الثاني تشريف
 صيانة)  المكسكمة الماجستير رسالة -60

 متحؼ في كالنحاسية الفضية التحؼ
 صفاء لمطالبة(  مختارة نماذج:  الكفيؿ

  محمد عمي

 عشر السابع االحد يـك اآلثار قسـ
 الثاني تشريف شير مف

2019 

 عضد) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -61
 لمطالب(  الكالمية كآراؤه اإليجي الديف

  بايع ـرحي حسف

 الثامف الخميس يـك الفمسفة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 الثاني تشريف
 عالقة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -62

 ىدَية ركايات في بالمكاف الشخصيات
  عبداهلل نجـ سجى لمطالبة(  حسيف

 عشر الثالث االربعاء يـك العربية المغة قسـ
 الثاني تشريف شير مف

2019 
 مجتمع) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -63

 -2004 العراقية الركاية في الحرب
 خالد األمريكي الكاتب كركايات 2013
 لمطالب(  مقارنة ثقافية دراسة:  حسيني

  عمي شايع عبدالحسيف

 عشر الحادم االثنيف يـك العربية المغة قسـ
 الثاني تشريف شير مف

2019 

 ةمدين) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -64
 التنقيبات ضكء في" بسماية" أدب

-1999 سنة مف لممكاسـ العراقية
 حسف مصطفى لمطالب(  ـ 2001

  ابراىيـ

 الثامف الخميس يـك اآلثار قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 الثاني تشريف

 نقكد) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -65
 كغير المنشكرة العباسية الخالفة
-892/  ق 333-279 المنشكرة
(  فنية – آثارية دراسة:  ـ 944

  جاسـ احمد عبير لمطالبة

 العشريف االربعاء يـك اآلثار قسـ
 الثاني تشريف شير مف

2019 

 2019 األكؿ كانكفشير 
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 الكاكائية) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -66
 االنثركبكلكجيا في ميدانية دراسة: 

  فرعكف محمد مصطفى لمطالب(  الثقافية

 مف الثاني االثنيف يـك جتماعاال عمـ قسـ
 االكؿ كانكف شير

2019 
) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -67

 لمطالب(  األنا بقكة كعالقتيا الغطرسة
  بخش جياف عمار

 مف الثالث الثالثاء يـك النفس عمـ قسـ
 االكؿ كانكف شير

2019 
) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -68

 أختاـ مشاىد عمى المبكنة الحيكانات
" ( ـ.ؽ 539" سنة حتى الرافديف بالد

  كاظـ محسف سيناء لمطالبة

 مف الثالث الثالثاء يـك اآلثار قسـ
 االكؿ كانكف شير

2019 

 المراقب) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -69
 كغير المنشكرة المسمارية النصكص في

(  الثالثة أكر عصر مف المنشكرة
  عَكمة حمكد نائؿ لمطالب

 مف الرابع االربعاء يـك ثاراآل قسـ
 االكؿ كانكف شير

2019 

 مكقؼ) المكسكمة بػ الدكتكراه اطركحة -70
 األحداث مف المصرية المثقفة النخبة

 االقتصادية كالقضايا السياسية
 أزىار لمطالبة" ( 1952-1970"

  حسيف عبدعمي

 مف الرابع االربعاء يـك التأريخ قسـ
 االكؿ كانكف شير

2019 

 جماعة) بػالمكسكمة  الدكتكراه ركحةاط -71
 دراسة:  العراؽ في الجديد النقدم البياف
 مناؼ لمطالب(  النقدم منجزىـ في

  عبدالمطمب جالؿ

 الخامس الخميس يـك العربية المغة قسـ
 االكؿ كانكف شير مف

2019 

 المظاىر) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -72
 العصر مف أسد بني شعر في القصصية

(  األمكم العصر نياية إلى جاىميال
  ميدم كاظـ حسف لمطالب

 الخامس الخميس يـك العربية المغة قسـ
 االكؿ كانكف شير مف

2019 

 مناصرة) بػ المكسكمة دكتكراه اطركحة -73
 لذكم بيا العناية كميارات الذات
 محمد لمطالب(  المحدد التعمـ اضطراب

  َكاطع عبد كاظـ

 الخامس ميسالخ يـك النفس عمـ قسـ
 االكؿ كانكف شير مف

2019 

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -74
 كادم حكض ىيدركجيكمكرفكلكجية

 باستخداـ االقتصادية كاستثماراتو جدعة
 عبدالحسف لمطالب(  الجغرافية التقانات

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 الخامس الخميس يـك
 االكؿ كانكف شير مف

2019 



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                              عالم والعالقات العامةوحدة اإل
 

11 

  مالح جبر
 التحميؿ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -75

 في العائمي االستيالؾ لنمط الجغرافي
 نظـ باستخداـ 2019 لعاـ العراؽ
 ىاني رغد لمطالبة(  الجغرافية المعمكمات

  مصعد

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 مف الثامف االحد يـك
 االكؿ كانكف شير

2019 

 التحدم) بػ المكسكمة يرالماجست رسالة -76
 لذكم الذات عمى باالعتماد كعالقتو

" ( البارالمبية" الخاصة االحتياجات
  عبدالكىاب بساـ حكراء لمطالبة

 الحادم االربعاء يـك النفس عمـ قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 الجامع) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -77
 دراسة:  العراقية الثقافة في

 لمطالب(  تكريت مدينة في بكلكجيةانثرك 
  خمؼ محمد عمي

 الحادم االربعاء يـك االجتماع عمـ قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 الثنائيات)  المكسكمة الماجستير رسالة -78
 دراسة:  الباخرزم شعر في الضدّية
  حسيف عكيد كليد لمطالب(  تحميمية

 الحادم االربعاء يـك العربية المغة قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ
 خرؽ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -79

 كأثره التفسير كتب في النحكية القاعدة
 القرف نياية حتى المعنى تكجيو في

 مجبؿ نجية لمطالبة(  اليجرم السابع
  صالح

 الثاني الخميس يـك العربية المغة قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 صمت) بػ المكسكمة ستيرالماج رسالة -80
 دكر نزالء لدل المتعمـ كالعجز الذات

 لمطالبة(  الخارجيف كأقرانيـ المسنيف
  جكرم حسف سرل

 الثاني الخميس يـك النفس عمـ قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 مغتصبكا) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -81
 دائرة في ميدانية دراسة:  األطفاؿ
 حكمت محمد لمطالب(  يةالعراق اإلصالح

  سييؿ

 الثاني الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 التحميؿ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -82
 األراضي عمى العمراني لمزحؼ المكاني

 مف لممدة التاجي قضاء في الزراعية
 ظاىر ىدل لمطالبة" ( 1997-2017"

  عمي

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 عشر الخامس االحد يـك
 االكؿ كانكف شير مف

2019 
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 َكانط) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -83
 جاسـ بشير لمطالب(  الدينية كالمسألة

  محمد

 الثاني الخميس يـك الفمسفة قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ
) بػالمؤتمر العممي السنكم المكسـك  -84

االكاديمية لممشكالت العراقية المعالجات 
 السياسية كاالجتماعية ( 

يكـ االحد الخامس عشر  عمادة الكمية 
مف شير كانكف االكؿ 

2019 
ندكة عممية بعنكاف ) دكر الفمسفة  -85

كالعمكـ االجتماعية في معالجة التحديات 
 الراىنة ( 

يكـ االثنيف السادس  قسـ الفمسفة 
عشر مف شير كانكف 

 2019االكؿ 
ندكة عممية بعنكاف ) الدراسات اآلثارية  -86

 بيف الكاقع كالطمكح ( 
يكـ االثنيف السادس  قسـ اآلثار 

عشر مف شير كانكف 
 2019االكؿ 

كرشة عمؿ بعنكاف ) ميارات اإللقاء  -87
 ككسائمو ( 

شعبة ضماف الجكدة 
بالتعاكف مع كحدة 
 التعميـ المستمر 

يكـ االربعاء الثامف عشر 
كانكف االكؿ  مف شير

2019 
دكرة تدريبية بعنكاف ) كيفية استخداـ  -88

مناىج البحث الفمسفي في كتابة 
الرسائؿ الجامعية ( ك ) منيجيات قراءة 
النصكص الفمسفية لطمبة الدراسات 

 العميا ( 

يكـ االثنيف الثالث  قسـ الفمسفة 
كالعشريف مف شير 

 2019كانكف االكؿ 

في كمية اآلداب المغة العربية تتميز  -89
بتقكيـ األداء السنكم لمعاـ الدراسي 

2017  /2018 

قسـ المغة العربية أ.ـ.د. 
 إخالص محمد عيداف

يكـ االثنيف السادس 
عشر مف شير كانكف 

 2019االكؿ 
اآلداب كبيت الحكمة يحتفياف بيكـ  -90

 الضاد 
يكـ الخميس التاسع  قسـ المغة العربية 

عشر مف شير كانكف 
 2019االكؿ 

 التجديد) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -91
 لمطالب(  الحيدرم كماؿ فكر في الكالمي

  مخيمؼ فاخر عباس

 السادس االثنيف يـك الفمسفة قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ
 الدالالت) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -92

 دراسة:  الدينية لممزارات الثقافية
 في الياس خضر مقاـ في انثركبكلكجية

 عباس مريـ لمطالبة(  بغداد مدينة
  خضير

 عشر السابع الثالثاء يـك االجتماع عمـ قسـ
 االكؿ كانكف شير مف

2019 
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) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -93
 في انثركبكلكجية دراسة:  المتقاعدكف
 حسيف عمي لمطالب(  بغداد محافظة

  حطيـ

 عشر ثامفال االربعاء يـك االجتماع عمـ قسـ
 االكؿ كانكف شير مف

2019 

 بيـكتحتفي  بغداد جامعة اآلداب كمّية -94
 (  الضاد يـك)  العالمي العربية المغة

 عشر السابع الثالثاء يـك العربية المغة قسـ
 األكؿ كانكف شير مف

2019 
 فكشيو) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -95

 األكلى الصميبية لمحممة مؤرخان  الشارترم
/ ق521-488" المقدس بيت كمممكة

 نبيؿ لمطالب" ( ـ1127 -1095
  خمؼ محسف

 عشر الثامف االربعاء يـك التأريخ قسـ
 االكؿ كانكف شير مف

2019 

 كتاب) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -96
 لمتيمي المغرب كطرفة المعِرب ُتحفة
(  نحكية دراسة" : ق 633 ت" النحكم

  حسيف عمي حنيف لمطالبة

 التاسع الخميس يـك العربية المغة قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 الجيد) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -97
 دراسات في األصكلييف عند التداكلي
 عبدالسالـ لمطالب(  المحدثيف المسانييف

  عباس فاضؿ

 الثاني االحد يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -98
 في كالثقافية الديمكغرافية التحكالت
 دراسة:  القديمة تكريت مدينة

 غساف يكسؼ لمطالب(  انثركبكلكجية
  عبدالحميد

 التاسع الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 نمذجة) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -99
 ناحية لترب البيئية ةالمالءم كتقييـ
 باستخداـ كربالء محافظة في الحسينية

 زينب لمطالبة(  الجغرافية التقنيات
  شنيشؿ صباح

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 التاسع الخميس يـك
 كانكف شير مف عشر

 2019 االكؿ

 ركايات) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -100
 كراء ما دبال في كالبمدانييف الرحالة
 كالسابع الرابع القرنيف بيف النير

 عشر كالثالث العاشر/  اليجرييف
  ىندم خميؿ رياض لمطالب(  الميالدييف

 الثالث االثنيف يـك التأريخ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
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 إىماؿ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -101
 دكر نزالء لدل الحياة كمعنى الذات

(  النزالء غير مف اقرانيـك  المسنيف
  محمكد سمماف حبيب لمطالب

 الرابع الثالثاء يـك النفس عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

 التحميؿ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -102
 مدينة في الخدمات لكفاءة المكاني
  محمكد شاكر إيناس لمطالبة(  جمكالء

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 الرابع الثالثاء يـك
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
 نصكص) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -103

 في منشكرة غير اقتصادية أكدية
 كاظـ لؤم لمطالب(  العراقي المتحؼ

  سايع

 الخامس االربعاء يـك اآلثار قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

 الصكرة) بػ المكسكمة رالماجستي رسالة -104
 الحديث العراقي النبكية اليجرة شعر في

  صياح حمزة حناف لمطالبة( 

 الخامس االربعاء يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
 الشعر) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -105

 النصية المناىج ضكء في القديـ العربي
 محسف لمطالب ( النقد نقد في دراسة: 

  ناصر حبيب

 السادس الخميس يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

 كتاب) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -106
 عميو" عمي بف الحسيف اإلماـ مراثي
 كاالندلسية المغربية العدكتيف في" السالـ

 صائب عمياء لمطالبة(  تحميمية دراسة: 
  محمد

 الثاني االحد يـك العربية غةالم قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

 الحياة) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -107
 التسمط حقبة خالؿ العراؽ في الفكرية
-1339/  ق914-740" األجنبي
 مكسى طارؽ لمطالب" ( ـ1508

  عبداهلل

 التاسع االحد يـك التأريخ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

 األرزاء) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -108
(  األكؿ العباسي العصر شعر في

  عمكاف جمكم باقر لمطالب

 التاسع االحد يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
 الفف) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -109

 في ميدانية اجتماعية دراسة:  النسكم
 سركر لمطالبة(  كالمسرح االسينم دائرة

  خميؿ محمد

 التاسع االحد يـك االجتماع عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
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 نصكص) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -110
 مف منشكرة غير مصادرة مسمارية
-2112" الحديث السكمرم العصر
 رافع محمد لمطالب" ( ـ.ؽ 2004

  صالح

 مف الثالثيف االثنيف يـك اآلثار قسـ
 االكؿ كانكف شير

2019 

 كجية) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -111
(  اإليزيدية النكبة ركاية في النظر

  صياح حمزة حناف لمطالبة

 الخامس االربعاء يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
 أبي آراء) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -112

 البحر تفسير في النحكية سالفار  عمي
 ياسيف جبار أحمد لمطالب(  المحيط

 الحادم الثالثاء يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالثالثيف

 2019 االكؿ كانكف
 ميثاؽ) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -113

 العالقات في تأريخية دراسة:  كارشك
-1955" كالعسكرية الدبمكماسية

  عباس ـناظ أحمد لمطالب" ( 1964

 الحادم الثالثاء يـك التأريخ قسـ
 شير مف كالثالثيف

 2019 االكؿ كانكف

) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -114
 لمقانكف كاالجتماعية الثقافية المرجعيات
 انثركبكلكجية دراسة:  العراقي المدني
 صباح لمطالب(  بغداد محافظة في

  جكيعد صداـ

 الخامس االربعاء يـك االجتماع عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف

دكرة تدريبية بعنكاف ) اساسيات النشاط  -115
 الكشفي ( 

شعبة النشاطات الطالبية 
بالتعاكف مع كحدة 
 التعميـ المستمر

كاالثنيف  االحد يـك
 كالعشريف التاسع

 شير مفكالثالثيف 
 2019 االكؿ كانكف

بصفة تدريسية في المغة العربية تعتمد  -116
 زميؿ المؤسسة االمريكية لؤلبحاث 

 التاسع االحد يـك قسـ المغة العربية 
 شير مف كالعشريف

 2019 االكؿ كانكف
ندكة تكعكية بعنكاف ) السمككيات  -117

المرغكبة كغير المرغكبة لدل الطالب 
 الجامعي ( 

االرشاد النفسي  كحدة
 كالتكجيو التربكم 

 مف الثالثيف االثنيف يـك
 االكؿ نكفكا شير

2019 
كرشة تدريبية بعنكاف ) نظاـ المقررات  -118

 الدراسية كتطبيقو في أقساـ الكمية ( 
يكـ الخميس السادس  كحدة التعميـ المستمر 

كالعشريف مف شير 
 2019كانكف األكؿ 

ثنيف الثالثيف مف يكـ اال  عمادة الكمية سكرتير السفارة اليابانية األكؿ يّطمع  -119
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شير كانكف األكؿ  عمى مختبر المغة اليابانية 
2019 

 2020كانكف الثاني شير 
) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -120

 في البرلمانية االنتخابات سكسيكلكجيا
 دراسة:  2018 -2014 العراؽ
 لمطالب(  بغداد مدينة في ميدانية

  عبكد جبار خمدكف

 مف الثاني الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 

 مدينة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -121
 نياية إلى اإلسالمي الفتح منذ بيكند
 -706 ق656-87" العباسية الخالفة
  منيت راشد عالىف لمطالبة" ( ـ1258

 مف الخامس االحد يـك التأريخ قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 

الذكرل السنكية لتأسيس الجيش العراقي  -122
 الباسؿ 

 مف السابع الثالثاء يـك عمادة الكمية 
 الثاني كانكف شير

2020 
) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -123

 العراؽ تجاه اليابانية الخارجية السياسة
 حمكد بشير لمطالب" ( 1939-1991"

  عمكاف

 مف السابع الثالثاء يـك التأريخ قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 

اركاح شيداء  كقفة احتجاج حداد عمى -124
 الحشد الشعبي 

 مف السابع الثالثاء يـك عمادة الكمية 
 الثاني كانكف شير

2020 
تكقيع عقد كرسي اليكنسكك لدراسات  -125

منع االبادة الجماعية في العالـ 
 اإلسالمي 

 مفاالربعاء الثامف  يـك عمادة الكمية 
 الثاني كانكف شير

2020 
 شعر) ػب المكسكمة الماجستير رسالة -126

 فنية مكضكعية دراسة:  الفيتكرم محمد
  سكيداف درباش فيصؿ لمطالب( 

 مف التاسع الخميس يـك العربية المغة قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 
 الفرد) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -127

 كبراجماتية المعتقد قدسية بيف العراقي
 مدينة في ميدانية دراسة:  السمكؾ
  عبد نمير لبنى لمطالبة(  كاسط

 مف التاسع الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 

 الكجو) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -128
 في دراسة:  الشعراء لمشاىير اآلخر

 مف التاسع الخميس يـك العربية المغة قسـ
 الثاني كفكان شير
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(  الجاىمي الشعر مف الذات تجميات
  زيداف إبراىيـ ىدية لمطالبة

2020 

مجمس كمية اآلداب  تكريـ األستاذ الدكتكرة لمى العاني  -129
 المغة قسـبالتعاكف مع 

 العربية

 عشرثالثاء الرابع ال يـك
 الثاني كانكف شير مف

2020 
ندكة عممية بعنكاف ) تكظيؼ األدب  -130

 الصكفي في الشعر العربي الحديث ( 
خامس الربعاء اال  يـك العربية المغة قسـ

 كانكف شير مف عشر
 2020 الثاني

كرشة تدريبية بعنكاف ) الصؼ الدراسي  -131
 االلكتركني (

خامس الربعاء اال  يـك  كحدة الشؤكف العممية
 كانكف شير مف عشر

 2020 الثاني
 الصكرة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -132

 بف كمب بني شعراء ديكاف في الشعرية
  كريـ عبد يؿجم زينب لمطالبة(  كبرة

 السادس الخميس يـك العربية المغة قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2020 الثاني
 مدينة) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -133

 حتى اإلسالمي الفتح منذ مصيصة
/ ق656" العباسي العصر نياية
  حسكف صباح أكـر لمطالبة" ( ـ1258

 السادس الخميس يـك التأريخ قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2020 الثاني

 الَقَسـ) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -134
 النصكص ضكء في الرافديف بالد في

 فرحاف محمد لمطالب(  المسمارية
  عبداهلل

 السادس الخميس يـك اآلثار قسـ
 كانكف شير مف عشر

 2020 الثاني

 نظرية) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -135
 العاّلمة عند كاالعتبارات الحقائؽ

 التطبيقات في دراسة:  الطباطبائي
 رحيـ عقيؿ لمطالب(  كالكالمية الفمسفية

  جرك

 مف الثاني الخميس يـك الفمسفة قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 

 مدينة) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -136
 أحكاليا في تأريخية دراسة:  أربكنة
" ـ1030-713/  ق422-95" العامة
  الديف محي سعد ؿسب لمطالبة( 

 عشر التاسع االحد يـك التأريخ قسـ
 الثاني كانكف شير مف

2020 

 كتاب) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -137
 الدكتكر لؤلستاذ مقّمكف شعراء عشرة
(  فنية مكضكعية دراسة:  الضامف حاتـ

 عشر التاسع االحد يـك العربية المغة قسـ
 الثاني كفكان شير مف

2020 
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  عمي حسف فردكس لمطالبة
 في األكؿ الدراسي الفصؿ امتحانات بدء -138

 الدراسات في ليا التابعة العممية األقساـ
  العميا

 مف الثامف االربعاء يـك عمادة الكمية 
 الثاني كانكف شير

2020 
نكقشت في كمية اآلداب جامعة بغداد  -139

اطركحة رسالة الماجستير المكسكمة بػ) 
حضكر فمسفة الديف في الفكر العربي 
المعاصر : نماذج مختارة ( لمطالبة لينو 

 مثنى عدناف 

 مف العشريف االثنيف يـك الفمسفة قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 

اطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ) فمسفة  -140
الفكر اليندسي في العمارة العربية 
اإلسالمية : نماذج مختارة ( لمطالب 

 .أسامة منصكر حسيف 

 الحادم الثالثاء يـك آلثارا قسـ
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف

اطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ)  -141
االيديكلكجية السياسية كتبرير النظاـ 
كعالقتيما بالغضب األخالقي ( لمطالب 

 مالؾ شنشكؿ بدام

 الثاني االربعاء يـك النفس عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف

رسالة الماجستير المكسكمة بػ) المعجـ  -142
العربي األساسي : دراسة في ضكء عمـ 
المغة االجتماعي ( لمطالب صفاء أكـر 

 حنتكش

 الثالث الخميس يـك العربية المغة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف

رسالة الماجستير المكسكمة بػ) استخداـ  -143
األلكاح الشمسية بديالن  عف المكلدات 
الكيربائية الحككمية كاألىمية في مدينة 

 بغداد ( لمطالب بشار ناىي خاطر

 كنظـ الجغرافية قسـ
 الجغرافية المعمكمات

 الثالث الخميس يـك
 شير مف كالعشريف

 2020ثاني ال كانكف

رسالة الماجستير المكسكمة بػ)  -144
الحساسية األخالقية كعالقتيا بأدارة 
االنفعاالت لدل العامميف في سمؾ 
 القضاء ( لمطالب عمر حامد شاكر

 التاسع االربعاء يـك النفس عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف

اطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ) التيجاف  -145
كأغطية الرأس في حضارة بالد الرافديف 
: دراسة لغكية فنية ( لمطالبة حناف 

 عبدالكاحد صكالغ 

 الثالثيف يسالخم يـك اآلثار قسـ
 الثاني كانكف شير مف

2020 

 مف الثالثيف االثنيف يـك كنظـ الجغرافية بقسـاطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ)  -146
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جيكمكرفكلكجية حكض كادم قشاف 
كامكانية استثماره اقتصاديان  ( لمطالب 

 انمار عمي جكاد 

 الثاني كانكف شير الجغرافية المعمكمات
2020 

اطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ)  -147
اإلصحاح البيئي ليكر الحمار جنكب 
 العراؽ ( لمطالبة إيناس نعيـ ىاشـ

 كنظـ الجغرافية بقسـ
 الجغرافية المعمكمات

 الثالثيف الخميس يـك
 الثاني كانكف شير مف

2020 
رسالة الماجستير المكسكمة بػ) رمزية  -148

الذىب في الثقافة العراقية : دراسة 
 انثركبكلكجية ( لمطالب قتيبة قاسـ مزعؿ

 السادس الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف

 2019 األكؿ كانكف
كرشة عمؿ بعنكاف ) أدب االطفاؿ بيف  -149

 .النظرية كالتطبيؽ (
العربية  المغة قسـ

 كحدة مع بالتعاكف
 المستمر التعميـ

 كاالربعاء الثالثاء يكمي
 كالخامس عشر الرابع
 كانكف شير مف عشر

 2020 الثاني
ندكة عممية بعنكاف ) المسانيات في  -150

 الجامعات العراقية (
 مف العشريف االثنيف يـك العربية المغة قسـ

 الثاني كانكف شير
2020 

ندكة ثقافية بعنكاف ) شكؿ الدكلة كالنظاـ  -151
 االنتخابي ( 

ربعاء الثاني اال  يـك  ةسفمفال قسـ
 شير مف العشريفك 

 2020 الثاني فكانك
كمية اآلداب تحصؿ عمى جائزة يكـ العمـ  -152

 العراقي 
عمادة الكمية / قسـ 

 الفمسفة 
السابع  االثنيف يـك
 شير مف العشريفك 

 2020 الثاني كانكف
ندكة تثقيفية لمتكعية بمخاطر الشائعات  -153

 كاألخبار الكاذبة
 بالتعاكف كميةعمادة ال
 مكافحة قسـ مع

 ائرةد في الشائعات
 بكزارة كاإلعالـ العالقات

 الداخمية

 السابع االثنيف يـك
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف

كرشة عمؿ بعنكاف ) فاعمية البرنامج  -154
التعميمي في معارؼ كاتجاىات المكظفيف 
المتعمقة بالعكامؿ المساىمة كالكشؼ 

 المبكر لسرطاف البركستات (

قسـ الجغرافية كنظـ 
 الجغرافية  المعمكمات

ع ستاالربعاء اال  يـك
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف

 2020شباط شير 
 راسؿ برتراند)  عنكافب عممية ندكة -155

 سيرتو في قراءات..  كالمؤرخ الفيمسكؼ
 بالتعاكفعمادة الكمية 

 الحكمة بيت مع
 مف الثاني االحد يـك

 2020 شباط شير
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 (  كتاباتو مف كنماذج
 أثر) بػ المكسكمة الدكتكراه كحةاطر  -156

 كمحمد عبدة محمد فكر في المعتزلة
  مجيد جبار حافظ لمطالب(  عمارة

 مف الثاني االحد يـك الفمسفة قسـ
 2020 شباط شير

 أساسيات)  عنكانيا تدريبية دكرة -157
 (  المينية كالسالمة الصحة

 المستمر التعميـ كحدة
 بالتعاكف التأريخ قسـك 
 كالشؤكف لعمؿا كزارة مع

 االجتماعية

 االثنيف االحد ليكمي
 كالثالث لمثاني المكافؽ

 2020 شباط شير مف

كرشة عمؿ بعنكاف ) اجراءات تطبيؽ  -158
 نظاـ المقررات الدراسية (

شعبة التسجيؿ كشؤكف 
الطمبة بالتعاكف مع 
 كحدة التعميـ المستمر 

 مفلث الثاثنيف اال  يـك
 2020 شباط شير

كحدة اإلعالـ كالعالقات  ؿ بعنكاف ) اإلعػػالـ الجامعي ( كرشة عم -159
 كحدة مع بالتعاكفالعامة 

 المستمر التعميـ

 مفرابع الثالثاء ال يـك
 2020 شباط شير

ندكة عممية بعنكاف ) طبيعة الخدمات  -160
االجتماعية التي تقدميا مؤسسات 
 الدكلة لذكم االحتياجات الخاصة ( 

قسـ عمـ النفس 
 العمؿ كزارةف مع بالتعاك

 االجتماعية كالشؤكف

 مف الرابع الثالثاء يـك
 2020 شباط شير

ندكة عممية بعنكاف ) ادارة الكقت ككيفية  -161
 التخمص مف الطاقة السمبية ( 

كحدة االرشاد النفسي 
 كالتكجيو التربكم 

 مفربعاء الخامس اال  يـك
 2020 شباط شير

 تكرالدك األستاذ بغداد جامعة رئيس -162
 كمية يتفقد الحسيني مرزه حسيف عماد

  اآلداب

 الكمية عميدبحضكر 
 محمكد الدكتكر األستاذ

 ، محمكد عبدالكاحد
 الجامعة رئيس كمساعد
 األستاذ العممية لمشؤكف
 أسامة الدكتكر المساعد
 عبدالمطيؼ فاضؿ

 السادس الخميس يـك
 2020 شباط شير مف

 تساؤالت:  العدالة)  عنكانيا عممية ندكة -163
 (  كاالجراء المفيـك عف

 السادس االحد يـك الفمسفة قسـ
 شير مف كالعشريف

 2020 الثاني كانكف
ندكة ثقافية بعنكاف ) التظاىرة كالثقافة (  -164

األستاذ المساعد الدكتكر عمي عبكد 
 مالؾ 

 بالتعاكفالفمسفة  قسـ
االتحاد العاـ لؤلدباء  مع

 كالكتاب في العراؽ 

سادس الخميس ال يـك
 2020 شباط شير مف

 التكاصؿ كسائؿ)  عنكافب عممية ندكة -165
 المستكل انخفاض في كاثرىا االجتماعي

 النفسي االرشاد كحدة
 التربكم كالتكجيو

 مف العاشر االثنيف يـك
 2020 شباط شير
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 (  لمطمبة الدراسي
ندكة عممية ) دكر المكسيقى كاىميتيا  -166

 في الدراما المسرحية ( 
 مف العاشر االثنيف يـك ـ المغة االنجميزية قس

 2020 شباط شير
 في المتميزيف األساتذة مف عدد تكريـ -167

  العممية كنشاطاتيـ جيكدىـ رتقدي
 اآلداب كمّية مجمس

 العاشرةة جمسال
 الحادم الثالثاء يـك

 كانكف شير مف عشر
 2020 الثاني

 بناء دراسات)  عنكانيا تدريبية دكرة -168
 (  ـالسال

االنجميزية  المغة قسـ
 أستاذيفبالتعاكف مع 

 جامعة مف زائريف
 النمساكية انسبركؾ

 كلغاية التاسع االحد يـك
 الثالث الخميس يـك

 شباط شير مف عشر
2020 

كرشة تدريبية بعنكاف ) تعميـ الكتابة  -169
 حكؿ مكضكعات بناء السالـ ( 

ربعاء الثاني عشر اال  يـك قسـ عمـ االجتماع 
 2020 شباط شير فم

) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -170
 في انثركبكلكجية دراسة:  الممحدكف

  ناصر باقر محمد لمطالب(  بغداد مدينة

 مف الثاني الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 الثاني كانكف شير

2020 
) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -171

 الرافديف بالد فنكف في الشعر تصفيفات
  تقي عبداهلل عبير طالبةلم( 

 عشر الثاني االربعاء يـك اآلثار قسـ
 2020 شباط شير مف

)  بعنكاف مجانية تدريبية دكرات -172
 (  لمحاسكب األساسية الميارات

 االثنيف يـك مف لممدة كالتكظيؼ التأىيؿ كحدة
 يـك إلى كالعشريف الرابع

 السابع الخميس
 شير مف كالعشريف
 2020 شباط

كة عممية بعنكاف ) استثمار القدرات ند -173
 البشرية في سكؽ العمؿ ( 

 عشرحد السادس اال يـك  كالتكظيؼ التأىيؿ كحدة
 2020 شباط شير مف

كرشة العمؿ لكزارة التعميـ العالي  -174
كالبحث العممي بعنكاف ) برنامج التمكيؿ 

 التنافسي ( 

 عشرحد السادس اال يـك  كالتكظيؼ التأىيؿ كحدة
 2020 شباط يرش مف

 اإللو) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -175
 لمطالب(  الرافديف بالد حضارة في آشكر

  احمد حميد عبدالقادر

 عشر الثامف الثالثاء يـك اآلثار قسـ
 2020 شباط شير مف

ندكة عممية بعنكاف ) جدلية الثقافة في  -176
 الكاقع العراقي ( 

قسـ عمـ االجتماع 
دة بالتعاكف مع كح

 الشؤكف العممية 

 عشر الثامف الثالثاء يـك
 2020 شباط شير مف
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ندكة تكعكية بعنكاف ) ظاىرة االلحاد  -177
كانتشارىا بيف الشباب كعالقتيا 

باالنتحار : الدكافع النفسية كالضغكطات 
 االجتماعية كسبؿ العالج (

كحدة االرشاد النفسي 
 كالتكجيو التربكم 

ربعاء التاسع اال  يـك
 شباط شير مف عشر

2020 

ندكة ثقافية بعنكاف ) ترجمة الشعر  -178
العربي العمكدم بيف الممكف كالمستحيؿ 
.. ترجمة ديكاف محمد حسيف آؿ ياسيف 

 " شعر عمى شعر انمكذجان " (

 عشر الثامف الثالثاء يـك قسـ المغة العربية 
 2020 شباط شير مف

ة ( ندكة ثقافية بعنكاف ) التظاىرة كالثقاف -179
األستاذ الدكتكرة إسراء عامر شمس 

 الديف

المغة العربية  قسـ
االتحاد  مع بالتعاكف

العاـ لؤلدباء كالكتاب في 
 العراؽ 

ربعاء التاسع اال  يـك
 شباط شير فعشر م

2020 

رسالة الماجستير المكسكمة بػ) السمطة  -180
في الشعر األندلسي ، صر ممكؾ 

ق : دراسة في  484 -400الطكائؼ 
ء األنساؽ الثقافية ( لمطالبة سماره ضك 

 عطا رسكؿ 

 يفعشر الخميس ال يـك العربية المغة قسـ
 2020 شباط شير مف

كمية اآلداب تشارؾ في الكرشة  -181
األكاديمية الدكلية ضمف مشركع حكارنا 

 .. اساتذة الكمية  

نظمتيا جمعية األمؿ 
العراقية بالتعاكف مع 
 االتحاد األكركبي 

ف الثالث إلى يكـ االثني
يـك السبت الثامف مف 

  2020شير شباط 
كمية اآلداب تشارؾ في الكرشة  -182

األكاديمية الدكلية ضمف مشركع 
 اإلعػػػالـ كبناء السالـ .. اساتذة الكمية  

نظمتيا جمعية األمؿ 
العراقية بالتعاكف مع 

كرسي اليكنسكك لدراسات 
بناء السالـ في جامعة 
إنسبركؾ النمساكية 

 االتحاد األكركبي ك 

يـك السبت الخامس 
عشر إلى يكـ االربعاء 
التاسع عشر مف شير 

 2020شباط 

اآلداب تشارؾ في مناقشة رسالة  -183
ماجستير في جامعة البصرة .. األستاذ 
المساعد الدكتكرة سييمة إبراىيـ عبد 

 االبراىيمي 

الجغرافية كنظـ  قسـ
 المعمكمات الجغرافية 

ثامف عشر ثالثاء الال يـك
 2020 شباط شير فم

عميد الكمية يتفقد القاعات كالمختبرات  -184
العممية الختبار كفاية المتقدميف 

 لمدراسات العميا 

 محمكد الدكتكر األستاذ
 عميد محمكد عبدالكاحد

كحضكر الدكتكر  ، الكمية
عبدالخالؽ حسف كاظـ 
مدير كحدة التعميـ 

حد الثالث اال يـك
 شير مفكالعشريف 
 2020 شباط
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 المستمر 
دكرة تدريبية بعنكاف ) إدارة االجتماعات  -185

 ) 
تعميـ المستمر ال كحدة

التأريخ  قسـ مع بالتعاكف
كشعبة النشاطات 

 الطالبية 

ثنيف السابع عشر اال  يـك
 2020 شباط شير مف

 بالتعاكفعمادة الكمية  ندكة خاصة لالحتفاء بيكـ المغة األـ  -186
/ دائرة  كزارة الداخمية مع

 اإلعالـ كالعالقات 

ثنيف الرابع اال  يـك
 شير مفكالعشريف 
 2020 شباط

اآلداب شاركت في فعاليات المؤتمر  -187
العممي الدكلي الثاني لنقابة األكاديمييف 

 العراقييف 

قسـ عمـ النفس / 
ة سناء الدكتكر  األستاذ

 مجكؿ فيصؿ 

 في الديف صالح جامعة
-10لممدة  أربيؿ مدينة

11/2/2020  
 النفسية السعادة)  بعنكاف عممية ندكة -188

 (  المخدرات مف خالي مجتمع ظؿ في
 النفسي االرشاد كحدة

 التربكم كالتكجيو
 عمـ قسـ مع بالتعاكف

  االجتماع

 الخامس الثالثاء يـك
 شير مف كالعشريف
 2020 شباط

 الشيخكخة)  بعنكاف عممية ندكة -189
 (  معيا التعامؿ كأساليب

 الخامس الثالثاء يـك النفس عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف
 2020 شباط

كرشة عمؿ بعنكاف ) تحديث السجالت  -190
 اإلدارية (

شعبة ضماف الجكدة 
بالتعاكف مع كحدة 
 التعميـ المستمر 

 سسادالربعاء اال  يـك
 شير مف كالعشريف
 2020 شباط

ندكة تعريفية بعنكاف ) ميارات كتابة  -191
 ية في سكؽ العمؿ (السيرة الذات

 سسادالربعاء اال  يـك كحدة التأىيؿ كالتكظيؼ 
 شير مف كالعشريف
 2020 شباط

اآلداب في المؤتمر الدكلي الرابع لمغة  -192
 العربية في اسطنبكؿ التركية 

قسـ المغة العربية / 
ة الدكتكر المساعد  األستاذ

 إخالص محمد عيداف 

اسطنبكؿ التركية  مدينة
 -21لممدة 

24/2/2020  

  2020شير آذار 
 الخيانة) بػ المكسكمة الماجستير رسالة -193

 جميؿ عبير لمطالبة(  الرافديف بالد في
  حسيف

 مف األكؿ االحد يـك اآلثار قسـ
 2020 آذار شير

) بػ المكسكمة الدكتكراه اطركحة -194
-312"  السمكقية العسكرية التنظيمات

 عبدالسادة ثائر لمطالب" (  ـ.ؽ 64

 الخامس الخميس يـك التأريخ قسـ
 2020 آذار شير مف
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 حسيف
تينئة بمناسبة دخكؿ الجامعة ضمف  -195

 تصنيؼ الجامعات العالمية 
رئيس جامعة بغداد أ.د. 

عماد حسيف مرزه 
 الحسيني 

 الخامس الخميس يـك
 2020 آذار شير مف

اصدار كتاب بعنكاف ) ثكرة العشريف :  -196
سياسية كالشبكات دراسة في األحزاب ال
 1920 -1908االجتماعية في العراؽ 
) 

عميد كمية اآلداب  أ.د. 
محمكد عبدالكاحد محمكد 

 ترجمة كتاب / 

 الخامس الخميس يـك
 2020 آذار شير مف

 األقساـ كتعقيـ لمتعفير حممةتنفيذ  -197
  اآلداب كمية في كالعممية اإلدارية

 التابعة الطبابة مديرية
 الشعبي الحشد ىيئة إلى

 مف الثامف االحد يـك
 2020 آذار شير

 مف لمكقاية كنصائح تكعية حممة -198
 الصحة عمى كالمحافظة ككركنا فايركس

  العامة

 كالعالقات اإلعالـ كحدة
  العامة

 عشر الخامس االحد يـك
  2020 آذار شير مف

 كالعميا األكلية الدراسات ةطمبكة دع -199
 ، إللكتركنيا التعميـ نظاـ عمى لالعتماد

 الفيديكية المحاضرات متابعة أجؿ مف
 األزمة بسبب منيا كاإلفادة لؤلساتذة
 عمى ، البمد ليا يتعرض التي الصحية
 العالي التعميـ كزارة تكجييات كفؽ
 . بغداد جامعة كرئاسة العممي كالبحث

الثاني  االحد يـك  كميةال عمادة
كالعشريف مف شير آذار 

2020  

 شبكة عمى ثقافية عممية درةمبا ؽأطال  -200
 إلكتركنييف مكقعيف عمى شممت االنترنت
 فايركس ضد الصحية لمتكعية أحدىما
 اإلستشارات لتقديـ كاآلخر ، ككركنا

  كاالجتماعية النفسية

 بغداد جامعة اآلداب كمّية
 مبادرة الكتركنية لمتكعية 

 الثامف السبت يـك
 آذار شير مف كالعشريف

2020   

 2020 نيساف شير
 احتساب قكائـ إعداد في مياـ زاانج -201

 كالعامميف كالمكظفيف األساتذة ركاتب
 نيساف لشير اليكمية األجكر بنظاـ

 الحسابات شعبة
  المالية كالشؤكف

ثنيف السادس مف اال  يـك
  2020شير نيساف 

 اجراء)  بعنكاف إلكتركنية عمؿ كرشة -202
 الصؼ في كاالمتحانات االختبارات

 (  تركنيااللك

 مع بالتعاكفكمية اآلداب 
 لمتعميـ سينا ابف مركز

 اإللكتركني

 عشر الثاني االحد يـك
 2020 نيساف شير مف

 بغداد جامعة اآلداب كمية عمادة باشرت -203
 الدراسات لطمبة الحرجة الحاالت بمعالجة

 عشر الثاني االحد يـك شعبة الدراسات العميا
  2020 نيساف شير مف
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 الدراسية لمسنة االكؿ لمفصؿ العميا
 كزير مكافقة كبعد ، 2020/  2019
 األستاذ العممي كالبحث العالي ـالتعمي

 تخكيؿ عمى السييؿ قصي الدكتكر
 الحاالت بمعالجة الجامعات مجالس

  الحرجة
 بغداد جامعة اآلداب قناة كمية ثااستحد -204

 نطاؽ باستخداـ اليكتيكب تطبيؽ عمى
  الرسمي بغداد جامعة

coart.uobaghdad.edu.iq  

 االلكتركني المكقع كحدة
 ابف كحدةبالتعاكف مع 

  االلكتركني لمتعميـ سينا

السادس  الخميس يـك
عشر مف شير نيساف 

2020  

 الذم(  المجتمع مناعة سفراء برنامج)  -205
 لمطب راشد بف محمد جامعة أطمقتو
 اإلمارات دكلة في الصحية كالعمـك

  المتحدة العربية

اشتراؾ عدد مف األساتذة 
 مف لكقايةفي برنامج ا

 المستجد ككركنا فيركس
 لمساعدة جديد كتحدم

 في الصحية الجيات
 مكاجية عمى العالـ
(  19 ككفيد)  الكباء

  لو كالتصدم

التاسع مف  الخميس يـك
  2020شير نيساف 

 الطمبة ميارات لتطكيربرنامج الكتركني  -206
 سيسكتأ انشاء بكيفية كمعرفتيـ

  الخاص مشركعيـ

ربعاء الثاني اال  يـك  كالتكظيؼ التأىيؿكحدة 
كالعشريف مف شير 

  2020نيساف 
 كاإلدارييف األساتذة اسماء فأعال  -207

 كاإلدارية العممية االقساـ في يفالمتميز 
/  2018 الماضي الدراسي لمعاـ

2019  

 الجكدة ضماف شعبة
  الجامعي االداء كتقكيـ

ثامف ثالثاء الال يـك
كالعشريف مف شير 

  2020نيساف 

 2020شير آيار 
 كتابة)  بعنكاف إلكتركنية عمؿ كرشة -208

 (  االعماؿ مقترح
 كالتكظيؼ التأىيؿ كحدة

 مركز مع بالتعاكف
 في كالتكظيؼ التأىيؿ
 بغداد جامعة رئاسة

 الجسر بكابة كمؤسسة
 كالتدريب لمتنمية

الرابع مف  االثنيف يـك
  2020شير آيار 

 لمكقاية الكتركنية صحية تكعية حممة -209
 كالمحافظة المستجد ككركنا فيركس مف

 كالعالقات اإلعالـ كحدة
  العامة

 مف الخامس االحد يـك
  2020 آيار شير
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  العامة الصحة عمى
 األقساـ في كالطمبة األساتذةكة دع -210

 عمى الثاني الدراسي الفصؿ لبدء العممية
  اإللكتركني التعميـ كفؽ

 مف الثالث االحد يـك عمادة الكمية 
   2020 آيار شير

 التطكير)  بعنكافالكتركنية  عمؿ كرشة -211
  ( لمطالب الميني

 كالتكظيؼ التأىيؿ كحدة
 زيف شركة بالتعاكف

 كشعبة لالتصاالت العراؽ
 كالتكظيؼ التأىيؿ
 رئاسة في كالمتابعة
 بغداد جامعة

 مف الخامس الثالثاء يـك
  2020 آيار

 سياسة) بػ المكسكمة الدكتكراه أطركحة -212
 السمـ كبناء االجتماعي االنفاؽ
 ميس لمطالبة(  العراؽ في المجتمعي

  كاظـ محمد

 السابع االثنيف يـك  االجتماع عمـ قسـ
 شير مف كالعشريف
 2020 نيساف

 اإللكتركني التعميـ تطبيؽالتأكيد عمى :  -213
 مادهاعت عمى كالطمبة األساتذة كتشجيع

 مف الثالث االحد يـك  االفتراضي كميةال مجمس
  2020 آيار شير

 تدريسيي ألحد الدكلية الصداقة كساـ -214
 اآلداب كمية

 خمؼ أحمد سالـأ.ـ.د. 
 العربية المغة قسـ مف

 مف الثالث االحد يـك
  2020 آيار شير

دامتيا الحدائؽ لتأىيؿ استزراع حممة -215  كمية في األزمة خمية  كا 
  اآلداب

 مف الخامس الثالثاء يـك
 2020 آيار شير

 تقييـ)  عنكانيا الكتركنية عمؿ كرشة -216
 الجامعات في لمطمبة االكاديمي االداء

 (  االمريكية

 االنجميزية المغة قسـ
 يكتا جامعة مع بالتعاكف

 المتحدة الكاليات في
 األمريكية

 مف السابع الخميس يـك
  2020 آيار شير

 قيـ)  عنكانيا الكتركنية عمؿ كرشة -217
 الكاقع في كتأثيرىا كالجماؿ كالخير الحؽ

 ) 

 بالتعاكف الفمسفة قسـ
 التعميـ كحدة مع

  المستمر

 مف السابع الخميس يـك
  2020 آيار شير

 فمسفة) بػ المكسكمة الدكتكراه أطركحة -218
(  القديـ الشرقي الفكر في التربية

  خضكرم حكمت نكر لمطالبة

 مف السابع الخميس يـك  لفمسفةا قسـ
   2020 آيار شير

الرمضانية األكلى  كتركنيةعممية ال ندكة -219
 إلى المغكية اإلشارات دقائؽ)  عنكانيا

 الصياـ آيات في الشرعية األحكاـ خفايا
 ) 

 مف العاشر االحد يـك العربية المغة قسـ
 2020 آيار شير
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 نظـ كفاءة دكرة امتحاف اجراء -220
 إلى لممتقدميف الجغرافية مكماتالمع

  كالدكتكراه الماجستير العميا الدراسات

 عشر الثاني الثالثاء يـك المكتب االستشارم 
  2020 آيار شير مف

الرمضانية الثانية  كتركنيةال عممية ندكة -221
 في كاالبتداء الكقؼ مشكالت)  عنكانيا

 الركاية في دراسة:  الكريـ القرآف
 (  كالدراية

 عشر الثالث االربعاء يـك العربية المغة ـقس
 2020 ٓايار شير مف

 مباحث)  عنكانيا الكتركنية عمؿ كرشة -222
 (  الراىف كدكرىا األكسيكلكجيا

 الفمسفة بالتعاكف قسـ
 الحكمة بيت مع

 عشر الثالث االربعاء يـك
 2020 ٓايار شير مف

 كجيات)  عنكانيا إلكتركنية محاضرة -223
 (  اإلبداعية كالكتابة بداعاإل حكؿ نظر

 االنجميزية المغة قسـ
 جامعة مع بالتعاكف
 األمريكية ميسسيبي

 عشر الثاني الثالثاء يـك
 2020 آيار شير مف

 المجمة تحرير ليئية افتراضيان  اجتماعان  -224
 النشر ٓاليات لمناقشة ، المحّكمة العممية

لكتركني   المقبمة ٔاعدادىا في لمبحكث اال 

 مف العاشر االحد يـك اآلداب ميةكمجمة 
 2020 ٓايار شير

 البالغة)  عنكانيا الكتركنية محاضرة -225
 (  الثانية المغة في الكتابة كميارة

االنجميزية  المغة قسـ
 جامعة مع بالتعاكف
 األمريكية يكتاه

 الخامس الجمعة يـك
 آيار شير مف عشر

2020 
 مدينة)  عنكانيا الكتركنية محاضرة -226

 (  كالمماليؾ البندقية
 مع اآلثار بالتعاكف قسـ

 في ماربكرج جامعة
 ألمانيا جميكرية

 االتحادية

 عشر الثامف االثنيف يـك
 2020 ٓايار شير مف

 الثالثة الرمضانية االلكتركنية الندكة -227
 في المؤّخر المفظ سمطة ) كعنكانيا

   ( التنزيؿ مف نصكص

 عشر لثامفا االثنيف يـك العربية المغة قسـ
  2020 آيار شير مف

 ادارة)  بعنكف الكتركنية عمؿ كرشة -228
 (  الكقت

كالتكظيؼ  التأىيؿ كحدة
 زيف شركة مع بالتعاكف

 كشعبة لالتصاالت
 كالتكظيؼ التأىيؿ
 رئاسة في كالمتابعة
 بغداد جامعة

 العشريف االربعاء يـك
  2020 آيار شير مف

 تطكيرك  الدراسي النظاـ كاقع ةناقشم -229
لكتركني التعميـ ٓاليات  اال 

 عشر السابع االحد يـك  االفتراضي كميةال مجمس
  2020 ٓايار شير مف

لكتركنية محاضرة -230 نجميزية المغة قسـ مدكنات)  بعنكاف ا   عشر التاسع الثالثاء يـك اال 
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 جامعة مع بالتعاكف (  كالتطبيؽ النظرية:  لغكية
 البريطانية ىدرسفيمد

 2020 يارأ  شير مف

 انمكذج)  عنكانيا الكتركنية محاضرة -231
 في الجامعية كاالطاريح لمرسائؿ تحميمي

 (  االجتماع عمـ

 الحادم الخميس يـك االجتماع عمـ قسـ
 ٓايار شير مف كالعشريف

2020 
 رعب حالة)  عنكانيا الكتركنية محاضرة -232

 سكسيكلكجي تكصيؼ نحك:  ككني
 (  لمجائحة

جتماع اال عمـ قسـ
 الجامعة مع بالتعاكف
 لندف في العالمية

 الثاني الجمعة يـك
 ٓايار شير مف كالعشريف

2020 
 التقييـ)  عنكانيا الكتركنية محاضرة -233

 (  األدبية لؤلعماؿ النقدم
 االنجميزية المغة قسـ

 جامعة مع بالتعاكف
 الكاليات في المسيسيبي
 األمريكية المتحدة

 الثامف الخميس يـك
 آيار شير مف شريفكالع

2020 

 استخداـ)  عنكانيا الكتركنية محاضرة -234
 كاالختبارات لمتعمـ ايدمكدك منصة

 (  كالطالب لؤلستاذ

المستمر  التعميـ كحدة
 اإلدارة كمية مع بالتعاكف

 بغداد جامعة كاالقتصاد

 التاسع الجمعة يـك
 ٓايار شير مف كالعشريف

2020 

 2020شير حزيراف 
)  عنكانيالكتركنية ا دريبيةت كرشة -235

 كاألطركحة الرسالة كىيكمية بناء خطكات
 (  الحديث التأريخ في

 مع التأريخ بالتعاكف قسـ
 كميات في التأريخ أقساـ

 الجامعات في اآلداب
 كالعراقية المستنصرية

 كتكريت

 مف األكؿ االثنيف يـك
 2020 حزيراف شير

 األمتحانات ألداء تكجييات يصدر -236
 العميا الدراسات لطمبة كتركنيةاإلل

 مف الثاني الثالثاء يـك فتراضي اال كميةال مجمس
  2020 حزيراف شير

 االجتماع في يشترؾ اآلداب كمية عميد -237
  عمداءال لمجنة األكؿ االلكتركني

 كميات عمداء لجنة
 الجامعات في اآلداب

  العراقية

 مف الرابع الخميس يـك
 2020 حزيراف شير

 األكؿااللكتركني  التمييدم الجتماعا -238
 األكركبي االتحاد مشركع لشركاء

BANUU العراقية كالجامعات 
  االكركبية كالجامعات

 الثامف الخميس يـك عمادة الكمية 
 آيار شير مف العشريف

2020 

 االمتحانات اجراءات ؿاستكما -239
لكتركنية  العميا الدراسات لطمبة اال 

 كاألكلية

 مف السابع االحد يـك ة عمادة الكمي
 2020 حزيراف شير

 مف السابع االحد يـكتعاكف مع قسـ التأريخ بال)  بعنكاف دكلية افتراضية عممية ندكة -240
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 في العشريف ثكرة عمى جديدة اضكاء
 الباحثة قدمتيا(  األكلى المئكية الذكرل

 ساكام كيكك البركفيسكرة اليابانية
 العراؽ بتأريخ المختصة اليابانية الباحثة

  كالمعاصر الحديث

 2020 حزيراف شير اليابانية  تشيبا جامعة

 عمؿ افضؿ الختيار الكتركنية مسابقة -241
 في الطمبة ابداع يستمر)  بعنكاف فني

 (  المنزلي الحجر ظؿ

 مف التاسع الثالثاء يـك  الطالبية النشاطات شعبة
 2020 حزيراف شير

العميد العممي الكتركني بيف معاكف  لقاء -242
 العميا الدراسات طمبةك 

 لمتعميـ سينا ابف كحدة
 مع بالتعاكف اإللكتركني

 العميا الدراسات شعبة

 مف التاسع الثالثاء يـك
 2020 حزيراف شير

 المساعد األستاذلقاء الكتركني بيف  -243
 العميد معاكف حسيف مجيد ليث الدكتكر

   العميا كالدراسات العممية لمشؤكف

 المجاف في ساتذةاأل مع
 الدعـ كفريؽ االمتحانية

 كمسؤكؿ اإللكتركني
 لمتعميـ سينا ابف كحدة

  اإللكتركني

 عشر الثاني الجمعة يـك
  2020 حزيراف شير مف

 في العميا لمدراسات طالب( 261) اداء -244
 لالمتحانات كالدكتكراه الماجستير مرحمة

 لمعاـ ، العممية األقساـ في االلكتركنية
  2020/  2019 سيالدرا

 عشر الرابع االحد يـك عمادة الكمية
  2020 حزيراف شير مف

 مرحمة في طمبتيا احد تنعى اآلداب كمية -245
 النفس عمـ قسـ الميني في الماجستير

 العميا الدراسات طالب
 الماجستير مرحمة
 كحيد عمي السيد الميني

صابتو بعد ، العبكدم  ا 
  ككركنا بفيركس

 لثامفا الخميس يـك
 حزيراف شير مف عشر

2020  

 األكؿ لكتركنياال  الدكلي العممي مٔكتمرال -246
 نظرة..  العراؽ في التعميـ) بػ المكسـك
 تماـ في(  كاألداء العمؿ في تقييمية
 العاصمة بتكقيت ظيران  الكاحدة الساعة
 اربع كاستمر زكـك تطبيؽ عبر بغداد

  ساعات

 عشر سعالتا الجمعة يـك  التٔاريخ قسـ
  2020 حزيراف شير مف

لكتركنية اال  الندكة في تشترؾ اآلداب -247
..  الكباء سكسيكلكجيابعنكاف )  الدكلية

 في ( المحققة المخاطر مجتمع
 الديمقراطية الجزائرية الجميكرية

 األستاذ/ التأريخ  قسـ
 ركيدة الدكتكرة المساعد

  مكسى فيصؿ

 كالخميس االربعاء يكمي
 كالثامف عشر بعالسا
 حزيراف شير مف عشر

2020 
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  الشعبية
 في اإللكتركنية االمتحانات سيرمتابعة  -248

 بالناجحة كيصفكنيا العميا الدراسات
 كمعاكنيو الكمية عميد

 العممي كاألدارم 
 الحادم االحد يـك

 شير مف كالعشريف
  2020 حزيراف

رشادية عممية ندكة -249 لكتركنية ا  )  عنكانيا ا 
 (  ككركنا جأيحة ظؿ في بالطال كاقع

رشاد كحدة  النفسي اال 
  التربكم كالتكجيو

 مف العشريف السبت يـك
  2020 حزيراف شير

_  151 المركز تحصد بغداد جامعة -250
 الذىبي العمر ذات لمجامعات 200
  البريطاني التايمز تصنيؼ ضمف

 الخامس الخميس يـك رئاسة جامعة بغداد  
 شير مف كالعشريف
  2020ف حزيرا

  2020شير تمكز 
 عف لمطمبةالكتركنية  تدريبية كرشة -251

 لكحة كرسـ كانجازه التقرير كتابة كيفية
 راضي احمد لمكابتف ممحية

 التاسع االثنيف يـك  الطالبية النشاطات شعبة
 شير مف كالعشريف
  2020 حزيراف

) تاف لمطمبة بعنكاف الكتركنيتاف كرش -252
، ك  ( ككرد بنظاـ التالمعاد كتابة كيفية
 عمى لمحاضرة شرائح تصميـ كيفية) 

   ( كطباعتيا كعرضيا البكربكينت برنامج

 كالتكظيؼ التأىيؿ كحدة
 ابف كحدة مع بالتعاكف

 االلكتركني لمتعميـ سينا

 الخامس الخميس يـك
 سير مف كالعشريف
  2020 حزيراف

 اإللكتركنية االمتحانية التعميماتاصدار  -253
 األكلية الدراسات بطمبة الخاصة

 التاسع االثنيف يـك فتراضي اال كميةال مجمس
 شير مف كالعشريف
  2020 حزيراف

لكتركنية االمتحانات اختتاـ -254 ( 331)لػ اال 
 اآلداب لمعاـ كمية في عميا دراسات طالب

 2020/  2019 الدراسي

 مف الثاني الخميس يـك عمادة الكمية 
  2020 تمكز شير

جمعة الثالث مف ال يـك رئاسة جامعة بغداد  الستمارة االلكتركنية لمعمكمات الطالب ا -255
  2020شير تمكز 

محاضرة الكتركنية عف البكذية  -256
 كالشنتكية في الياباف

يكـ االثنيف الثالث عشر  قسـ التأريخ 
  2020مف شير تمكز 

محاضرة الكتركنية عف التعميـ في العراؽ  -257
  2030ة األمـ المتحدة كفقان لرؤي

عمادة الكمية بالتعاكف 
 مع جامعة ليستر 

يـك السبت الثامف عشر 
  2020مف شير تمكز 

انتخاب تدريسي مف كمية اآلداب جامعة  -258
 بغداد في الجمعية الدكلية لآلشكريات 

أ.ـ.د. ليث مجيد حسيف 
المعاكف العممي / عمادة 

 الكمية

يكـ الخميس الثالث 
شير تمكز  كالعشريف مف

2020  
كرشة عمؿ الكتركنية عف امكانية  -259

في تكثيؽ الدراسات   APAاعتماد نظاـ
عمادة الكمية بالتعاكف 
مع اقساـ التأريخ في 

يكـ االثنيف السابع 
كالعشريف مف شير تمكز 
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الجامعة المسنتصرية  التأريخية 
 كجامعة ميساف

2020  

كرشة عمؿ افتراضية عف الجذكر  -260
يخية لمخط العربي في ضكء التأر 

 االكتشافات األثرية الحديثة 

قسـ اآلثار بالتعاكف مع 
 جامعة ىايدلبرج األلمانية 

يكـ الثالثاء الرابع عشر 
  2020مف شير تمكز 

يكـ الثالثاء الثامف  قسـ المغة االنجميزية  نعي الدكتكر ميدم الجنابي رحمو اهلل   -261
كالعشريف مف شير تمكز 

2020 
تأبيف األستاذ الدكتكر فميح الركابي   -262

 رحمو اهلل 
يكـ الخميس الثالثيف  قسـ المغة العربية 

  2020مف تمكز 
عميد كمية اآلداب في حفؿ تكديع السيد   -263

رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتكر 
 عماد الحسيني 

يكـ االربعاء التاسع  عمادة الكمية 
كالعشريف مف شير تمكز 

2020 
المغة العربية تنعى األستاذ الدكتكر نجـ   -264

 كاظـ رحمو اهلل 
يكـ الجمعة الحادم  قسـ المغة العربية 

كالثالثيف مف شير تمكز 
2020 

رئيس جياز اإلشراؼ كالتقكيـ العممي   -265
األستاذ الدكتكر عالء عبدالحسف عطية 
يتفقد سير االمتحانات النيائية لمفصؿ 

 ب الثاني في كمية اآلدا

يكـ االثنيف السابع  عمادة الكمية 
كالعشريف مف شير تمكز 

2020 

 2020شير آب 
مساعد رئيس جامعة بغداد األستاذ   -266

الدكتكر احمد كحيد ناصر يتفقد سير 
العممية االمتحانية االلكتركنية في كمية 

 اآلداب 

يكـ االثنيف الثالث مف  عمادة الكمية 
 2020شير آب 

اآلداب كالمعاكف العممي  عميد كمية -267
يتابعاف سير االمتحانات االلكتركنية في 

 أقساـ الكمية 

يكـ الثالثاء الرابع مف  عمادة الكمية 
 2020شير آب 

) العقؿ العراقي بيف فكي رحى (  -268
 محاضرة الكتركنية نظميا عمـ االجتماع 

يكـ الجمعة السابع مف  قسـ عمـ االجتماع 
 2020شير آب 

تدريسية في كمية اآلداب تحصؿ عمى   -269
عضكية ىيئة تحرير مجمتيف عمميتيف 

 في تركيا 

 أ.ـ.د. اثمار كاظـ 
 قسـ التأريخ 

يكـ االحد التاسع مف 
  2020شير آب 

يكـ الجمعة الرابع عشر  قسـ عمـ االجتماع باحثكف يناقشكف مكضكع جائحة   -270
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 2020مف شير آب  ككركنا كتناقضات الحضارة الحديثة 
دكر رسالة الماجستير المكسكمة بػ)   -271

مؤسسات المجتمع المدني في التنمية 
السياسية : دراسة ميدانية في مدينة 

 لمطالب سبطيف محمد حسف ( النجؼ 

دس عشر الساحد يكـ اال قسـ عمـ االجتماع 
 2020مف شير آب 

التغيير االجتماعي المحتمؿ لعالـ ما بعد   -272
تو محاضرة عممية ناقش 19ككفيد 

 الكتركنية 

يكـ الجمعة الحادم  قسـ عمـ االجتماع 
كالعشريف مف شير آب 

2020 
كقائع المؤتمر الصحافي الخاص بإعالف   -273

نجاح تجربة التعميـ االلكتركني في 
 %( 98جامعة بغداد كبنسبة )

أ.د. منير حميد السعدم 
رئيس مجمس جامعة 

 بغداد 

يكـ االثنيف الرابع 
شريف مف شير آب كالع

2020 
مستشرقة يابانية تقدـ ندكة افتراضية  -274

 عف كربالء كثكرة العشريف 
البركفيسكرة كيكك ساكام 
 جامعة تشيبا اليابانية 

يكـ الثالثاء الخامس 
كالعشريف مف شير آب 

2020 
ندكة عممية الكتركنية عف منظكمة  -275

األىكار كالمستنقعات في جنكب العراؽ 
 ا الكاعد كمستقبمي

قسـ الجغرافية كنظـ 
 المعمكمات الجغرافية 

 يكـ الخميس السابع
مف شير آب كالعشريف 

2020 
االحتراز  )المكسكمة بػالدكتكراه اطركحة  -276

في المصنفات الصرفية حتى القرف 
 (الثامف اليجرم 

ثالث الحد يكـ اال 
مف شير آب كالعشريف 

2020 
الطائفية اجتماعيكف يناقشكف ) باحثكف  -277

: محاكلة متجددة في الفيـ كالتفسير 
 مف خالؿ حالة العراؽ ( 

جمعة الثامف يكـ ال عمـ االجتماع قسـ 
مف شير آب كالعشريف 

2020 
اآلداب تعزم بذكرل استشياد اإلماـ كمية   -278

الحسيف ) عميو السالـ ( في يكـ 
 عاشكراء 

 دأ.د. محمكد عبدالكاح
عميد كمية اآلداب  دمحمك 

 جامعة بغداد 

مف  يفثال ثالحد يكـ اال
 2020شير آب 

ي دكرة التدريب تشترؾ فاآلداب  -279
االحترافي في التعميـ االلكتركني التي 

اقامتيا كزارة التعميـ العالي بالتعاكف مع 
  IREXمنظمة

ـ ايماف سميـ ابراىي ـ.ـ.
كحدة الحاسبة 
 االلكتركنية

مف  يفثال ثالحد يكـ اال
 2020شير آب 

 السنكم اإلعالمي تقريرىا تصّدر اآلداب -280
 الخامس

اإلعالـ كالعالقات كحدة 
 العامة 

لحادم ثنيف ايكـ اال 
مف شير آب  يفثال ثالك 

2020 
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