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 نشاطات وحدة اإلعالم والعالقات العامة وفعالياتها

 ( 5112/ 7/ 1( إلى )  5112/ 9/ 1للمدة من ) 
 

 التأريخ القسم عنوان الفعالية أو النشاط التسلسل
جلسة ترحيبية بطلبة الدراسات  -1

للعام الدراسي الحالي العليا الجدد 
5112  /5112 

يوم الثالثاء الموافق  عمادة الكلية 
للسابع والعشرين من 

شهر تشرين أول 
في قاعة  5112

 اإلدريسي
مؤتمر العلمي السنوي بعنوان ) ال  -5

الشيخ اآلصفي : نتاجه العلمي 
 والفكري ( 

بالتعاون مع بيت 
الحكمة وجامعة 

النهرين وكلية العلوم 
 اإلسالمية

قاعة اإلدريسي يوم 
االحد الموافق للحادي 

عشر من شهر 
 5112 تشرين اول

الدكتور صالح الجابري عميد كلية   -3
اآلداب جامعة بغداد مع الدكتورة 
ماركريت فان أس معاون رئيس 

معهد اآلثار األلماني ورئيسة قسم 
الشرق األدنى في المعهد والوفد 

 المرافق لها

وامكانية الكلية ادة عم
تأسيس المعهد 
العراقي األلماني 

 لآلثار

يوم الثالثاء الموافق 
للثالث عشر من 

شهر تشرين األول 
في جامعة  5112
 الكوفة

وزير التعليم العالي يكرم نخبة من   -4
الباحثين بتخصصات العلوم 

  االجتماعية
وهم كل من األستاذ الدكتور الهاي 
عبدالحسين بقسم علم االجتماع 
واألستاذ المساعد الدكتور ابراهيم 
 مرتضى األعرجي بقسم علم النفس

وذلك يوم االثنين  في جامعة النهرين 
الموافق للثاني عشر 
من شهر تشرين اول 

5112 

محاضرة بعنوان ) البحث والنشر   -2
 العلمي في المجالت العالمية (

األستاذ الدكتور محمد 
الربيعي رئيس شبكة 

يوم االربعاء الموافق 
للحادي والعشرين من 
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العراقيين في العلماء 
 الخارج

شهر تشرين األول 
على قاعة  5112

 االدريسي
حفاًل تأبينيًا الستذكار رحيل عالم   -2

االنثروبولوجيا األستاذ المتمرس 
 الدكتور قيس النوري

قاعة االدريسي يوم  علم االجتماع
االثنين الموافق 

للثاني عشر من شهر 
 5112ين اول تشر 

مهرجانها الشعري  بعنوان )   -7
 الحسين سفينة العراق (

يوم االربعاء الموافق  اللغة العربية
للخامس والعشرين 
من شهر تشرين 

 5112الثاني 
محاضرة عن علم البرمجة اللغوية  -8

 العصبية
يوم االحد الموافق  علم النفس 

الثامن من شهر 
 5112تشرين الثاني 

ندوة علمية بعنوان ) بعقل األمة ..   -9
بقلم اإلنتماء .. بلغة العلم نفكر 

 بعاشوراء ( 

بالتعاون مع منتدى 
الهدى للتبادل 

 المعرفي

يوم االربعاء الموافق 
للحادي عشر من 

شهر تشرين الثاني 
في قاعة  5112

 االدريسي
ورش عمل لمناقشة أبرز المحاور   -11

سات التي تعتمد عليها مسيرة الدرا
العليا في اقسام علم االجتماع 
واللغة االنكليزية والجغرافية 

والتاريخ وعلم النفس واللغة العربية 
 والفلسفة

الشؤون العلمية جولة 
 اسبوعية 

شهر تشرين الثاني 
5112 

ورشتي عمل بالتعاون مع جامعة   -11
بوالية اوهايو والسفارة  ستسناي

االمريكية شملت األولى على 
تطوير مهارات اإللقاء والمشاركة 

قاعة االدريسي في  اللغة االنجليزية 
يوم الثالثاء الموافق 

للسابع عشر من 
شهر تشرين الثاني 
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في العمل المدني واألخرى عن 
 مهارات القيادة

5112 

جلسة ترحيبية بطلبة المرحلة   -15
للعام الدراسي الحالي األولى 
5112 /5112 

على مدى يومي  عمادة الكلية 
الثالثاء واالربعاء 
الموافقين للتاسع 

والعشرين والثالثين 
من شهر كانون اول 

5112 
حملة بعنوان ) خلينا نقرأ الثانية (   -13

لفريق ) عراقي أنا .. أنا نظيف ( 
 لتوزيع الكتب المجانية

حدائق قسم اللغة  عمادة الكلية
االنجليزية وذلك يوم 

الثالثاء الموافق 
للثاني والعشرين من 

شهر كانون اول 
5112 

المنتدى العراقي الياباني الخامس   -14
وتحت شعار ) عشر سنوات من 
العالقات االكاديمية واالقتصادية 

 بين العراق واليابان : رؤى وآفاق (

كلية اآلداب جامعة 
بغداد في رحاب 

 ة البصرةجامع

للمدة من الثالث 
عشر لغاية الثامن 

عشر من شهر 
 5112كانون اول 

يوم االحد الموافق  اللغة العربية  احتفااًل باليوم العالمي للغة العربية  -12
للعشرين من شهر 

 5112كانون اول 
 في قاعة القسم

احتفااًل باليوم العالمي للفلسفة   -12
إللقاء محاضرة ضمن المشروع 
االستراتيجي ) الهوية وترسيخ 

مفهوم مواطنة األقليات وفلسفتهم 
الحوارية : فلسفة الحوار مع اآلخر 

) 

بالتعاون مع قسم 
الدراسات الفلسفية 

 في بيت الحكمة

يوم الخميس الموافق 
للعاشر من شهر 

 5112كانون اول 
في قاعة األستاذ 
مدني صالح قسم 

 الفلسفة 
يوم الخميس الموافق بين شعبة ضمان رنامج ورشة عمل مشتركة حول ب  -17
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االعتماد األكاديمي المؤسسي 
مكانية تطبيقه في الكلية  وا 

الجودة وتقويم األداء 
الجامعي ووحدة 
 التعليم المستمر

للسابع عشر من 
شهر كانون اول 

5112 . 
احتفااًل باألستاذ الدكتور شجاع   -18

 مسلم العاني
يوم الثالثاء الموافق  اللغة العربية 

للثاني والعشرين من 
شهر كانون أول 

5112 . 
قسم اآلثار ينظم جولة علمية  -19

 لموقع حصن األخيضر األثري
 بمحافظة كربالء المقدسة

يوم االثنين الموافق  اآلثار
للثامن والعشرين من 

شهر كانون اول 
5112 . 

مؤتمرها العلمي السنوي الثاني  -51
كر معًا من أجل وتحت شعار ) نف

 اإلنسان والمجتمع (

يوم االربعاء الموافق  مؤتمر علمي للكلية 
للتاسع من شهر 

 5112كانون أول 
 وعلى قاعة االدريسي

افتتاح فرع تدريس اللغة اليابانية   -51
 لطلبة 

وذلك يوم الخميس  اللغة االنجليزية
الموافق للرابع 

والعشرين من شهر 
 5112كانون اول 

جلسة علمية بعنوان ) األدب في   -55
 مواجهة االرهاب (

يوم االربعاء الموافق  اللغة العربية
للسابع والعشرين من 
شهر كانون الثاني 

5112 
ندوة حوارية بعنوان ) التجربة   -53

 الدينية وحاالت تبدل الوعي (
يوم االربعاء الموافق  علم النفس

للعشرين من شهر 
 5112كانون الثاني 

محاضرة علمية بعنوان ) العروض   -54
 الذكي (

يوم الثالثاء الموافق  اللغة العربية
للسادس والعشرين 
من شهر كانون 
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 5112الثاني 
فريق اآلداب بكرة السلة يحصل   -52

 على كأس بطولة جامعة بغداد
وحدة النشاط 

 الرياضي
يوم االحد الموافق 
للثالث من شهر 

 5112كانون الثاني 
اآلداب تستعد لالتفاق كلية  -52

والحصول على كرسي اليونسكو 
 لمنع االبادة الجماعية

شهر كانون الثاني  عمادة الكلية
5112 

جلسة نقاشية بعنوان ) لسانيات  -57
 النص بين النظرية والتطبيق (

يوم االحد الموافق  اللغة العربية
للسابع عشر من 

شهر كانون الثاني 
5112 . 

ان ) مشكالت ندوة علمية بعنو  -58
 الطفولة في العراق (

يوم الخميس الموافق  علم النفس
للثامن والعشرين من 
شهر كانون الثاني 

في قاعة  5112
األستاذ مدني صالح 

 بقسم الفلسفة
قسم التاريخ في كلية اآلداب  -59

جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان ) 
من ألق الروح اإلنسانية نستلهم 

خصية الدروس والعبر لبناء ش
للطالب الجامعي بمستوى التحديات 

) 

بالتعاون مع المركز 
اإلسالمي الثقافي / 

 العراق

يوم الخميس الموافق 
للرابع عشر من شهر 

 5112كانون الثاني 

عميد كلية اآلداب جامعة بغداد  -31
أ.د. صالح الجابري يشارك في 
المؤتمر الدولي لفلسفة الدين 

المعاصرة ، ببحث تحت عنوان ) 
التجربة الدينية والحاالت المتبدلة 

 للوعي (

المنعقد في طهران  
لغاية  52للمدة من 

كانون ثاني  57
5112 . 
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باالشتراك مع بعثة األمم المتحدة   -31
 في العراق ) يونامي ( 

كلية اآلداب جامعة بغداد تستضيف 
فعاليات االسبوع العالمي للوئام بين 

 األديان

يوم الخميس الموافق  عمادة الكلية 
للرابع من شهر شباط 

5112 

جلسة نقاشية بعنوان ) النص بين   -35
 سلطتين : القصد والتلقي (

على قاعة األستاذ  اللغة العربية 
مدني صالح بقسم 

الفلسفة يوم الخميس 
الموافق للخامس 

والعشرين من شهر 
 5112شباط 

جلسة نقاشية بعنوان ) وقفات في  -33
 سيمياء التواصل (اعتاب 

يوم االثنين الموافق  اللغة العربية
لألول من شهر شباط 

5112 
اآلثار ينظم جولة علمية لطلبة   -34

 الدراسات العليا في جامعة القادسية
يومي االثنين  اآلثار

واالربعاء الموافقين 
للرابع عشر والسادس 
عشر من شهر آذار 

5112 
ورشة عمل بعنوان ) االقتصاد  -32

 العراقي بين الريعية والتنوع (
يوم الثالثاء الموافق  الجغرافية

للتاسع والعشرين من 
 شهر آذار الجاري

ندوة علمية بعنوان ) البحث في  -32
النص القديم من منظور نقدي 

 حديث (

يوم االثنين الموافق  اللغة العربية
للسابع من شهر آذار 

5112 
مجموعة من طلبة وبإشراف مباشر  -37

من إدارة أقسامهم واألساتذة على 
تنفيذ اعمال تطوير القاعات 

 الدراسية وادامتها

قسمي الجغرافية وعلم 
 النفس 

حمالت اعادة التأهيل 
لعدة ايام في اثناء 

 العطلة الربيعية
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ندوة علمية بعنوان ) الحشد  -38
وجودنا وبقاء   الشعبي ضمان

 حضارتنا ( 

بالتعاون مع هيأة 
 الحشد الشعبي /
 التوجيه العقائدي

يوم الخميس الموافق 
للسابع عشر من 

 5112شهر آذار 
ندوة علمية بعنوان ) تطور اوضاع  -39

السجناء السياسيين العراقيين 
ومواقف السلطات الحاكمة منهم 

حتى الوقت  1928من عام 
 الحاضر ( 

قسم التاريخ بالتعاون 
مع مؤسسة السجناء 

 السياسيين

يوم االربعاء الموافق 
للثالث والعشرين من 

 5112شهر آذار 

ندوة علمية بعنوان ) الشعر والحياة  -41
: مكانة الشعر واهميته في عصر 

 تكنولوجيا المعلومات (

يوم االربعاء الموافق  اللغة االنجليزية
للتاسع من شهر اذار 

5112 
ندوة علمية بعنوان ) الصدمة  -41

 التعامل معها (النفسية وآليات 
يوم الثالثاء الموافق  علم النفس

للتاسع والعشرين من 
 5112شهر آذار 

ندوة علمية بعنوان ) الصناعات  -45
والحرف الصناعية في الحضارات 

القديمة والحضارة العربية اإلسالمية 
) 

يوم االربعاء الموافق  اآلثار
للثاني من شهر آذار 

في قاعة  5112
 االدريسي

علمية بعنوان ) االرهاب  ندوة -43
 والعنف من وجهة نظر فلسفية (

يوم االثنين الموافق  الفلسفة
للثامن والعشرين من 

 5112شهر آذار 
فريق كلية اآلداب يحصل على  -44

 المركز الثالث ببطولة جامعة بغداد
وحدة النشاط 

 الرياضي 
يوم االربعاء الموافق 
الثالثين من شهر 

 5112آذار 
علمية بعنوان ) تحدي الموارد ندوة  -42

المائية والبدائل المتاحة وتأثيرها 
 في القطاع الزراعي (

يوم االثنين الموافق  الجغرافية
للسابع من شهر آذار 

5112 
جلسة لمناقشة مشاريع ابحاث  -42

طلبة الدراسات العليا ) الماجستير 
يوم االثنين الموافق  علم االجتماع

عشرين من للثامن وال
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 5112شهر آذار  والدكتوراه (
المؤتمر العلمي السنوي األول  -47

الموسوم بـ ) التغييرات 
السوسيوسياسية وتأثيرها في اللغة 

 واألدب (

اللغة العربية مؤتمر 
 علمي سنوي

في قاعة االدريسي 
وذلك يوم االربعاء 

الموافق للثالثين من 
 5112شهر آذار 

المؤتمر العلمي السنوي بعنوان )  -48
واقع الدراسات العليا لعلم االجتماع 

 في العراق وآفاق المستقبل (

المؤتمر  علم االجتماع
 العلمي السنوي

يوم االثنين الموافق 
للرابع عشر من شهر 

 5112آذار 
ورشة عمل بعنوان ) معامل التأثير  -49

وأهميته للنشر في المجالت العلمية 
 والبحث العلمي (

يوم الخميس الموافق  شعبة التعليم المستمر
للثالث من شهر اذار 

في قاعة  5112
 التعليم المستمر

 وسط حضور أكاديمي وثقافي  -21
كلية اآلداب جامعة بغداد تحتفل 

 بالذكرى السابعة والستين لتأسيسها

يوم الثالثاء الموافق  5112يوم الكلية 
للثاني والعشرين من 

 5112شهر آذار 
يوم االحد الموافق  فسعلم الن ندوة ارشادية  -21

للسابع عشر من 
 5112شهر نيسان 

 قاعة االدريسي
اآلداب تؤبن عالم االجتماع كريم  -25

 محمد حمزة  
يوم االحد الموافق  

للرابع والعشرين من 
 5112شهر نيسان 

جلسة نقدية استضافة فيها الناقد  -23
 باسم عبدالحميد حمودي

يوم الثالثاء الموافق  اللغة العربية
للسادس والعشرين 
من شهر نيسان 

5112 
جلسة نقدية بعنوان ) التشّكل  -24

السردي في الرواية الحديثة بين 
 التقليد والتجديد (

يوم الخميس الموافق  اللغة العربية
للحادي والعشرين من 

 5112شهر نيسان 
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ندوة علمية بعنوان ) التالقح  -22
العالمية وآدابها الثقافي بين اللغات 

) 

يوم االربعاء الموافق  اللغة االنجليزية
للسابع والعشرين من 

 5112شهر نيسان 
ندوة علمية بعنوان ) الواقع  -22

 اإلسكاني في العراق (
يوم االثنين الموافق  الجغرافية

للحادي عشر من 
 5112شهر نيسان 

ندوة علمية بعنوان ) الفقر والتعليم  -27
التنموية المتبادلة في العراق اآلثار 

) 

يوم االثنين الموافق  الجغرافية
للرابع من شهر 

 5112نيسان 
فريق اآلداب يحرز المركز األول  -28

 في بطولة جامعة بغداد بكرة الطائرة
وحدة النشاط 

 الرياضي
يوم الثالثاء الموافق 

للتاسع عشر من 
 5112شهر نيسان 

 ندوة حوارية بعنوان ) الطرق -29
العلمية والتنموية لالرتقاء بالطالب 

 الجامعي (

يوم االربعاء الموافق  الجغرافية
للثالث عشر من 

 5112شهر نيسان 
بدأت كلية اآلداب جامعة بغداد  -21

حملة اليوم الوطني لمناهضة 
اإلرهاب واإلبادة الجماعية ، 

 وتشتمل على احد عشر محافظة

يوم الثالثاء الموافق  
للثاني عشر من شهر 

 5112نيسان 

كلية اآلداب جامعة بغداد تنظم إلى  -21
 رابطة ) ساكورا ( اليابانية

يوم االثنين الموافق  
للخامس والعشرين 
من شهر نيسان 

5112 
نظم قسم اآلثار زيارة علمية لمدينة  -25

 بابل األثرية
يوم االثنين الموافق  اآلثار

للثامن عشر من 
 5112شهر نيسان 

نظم قسم علم االجتماع محاضرة  -23
بعنوان )االستثمار في العقل 

 العراقي ( 

بالتعاون مع المركز 
العلمي العراقي 
لألستاذ الدكتور 

يوم االثنين الموافق 
للرابع من شهر 

 5112نيسان 



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                                                        وحدة االعالم  والعالقات العامة
 

11 

متعب مناف جاسم 
مشرف قسم الدراسات 
االجتماعية في بيت 

 الحكمة
افتتاح ثالث مختبرات نموذجية  -24

 للحاسوب
يوم االربعاء الموافق  

للثالث عشر من 
 5112شهر نيسان 

مهرجان شعري بمناسبة استشهاد  -22
الفيلسوف العراقي الكبير السيد 

 محمد باقر الصدر " قدس " 

عمادة الكلية 
بالتعاون مع منظمة 

بناة الغد لطلبة 
 وشباب العراق

يوم االحد الموافق 
للعاشر من شهر 

 5112نيسان 

ندوة علمية بعنوان ) التعليم في  -22
العراق عبر العصور التاريخية 

 والعربية اإلسالمية (

يوم االربعاء الموافق  اآلثار
للسادس من شهر 

 5112نيسان 
ندوة علمية بعنوان ) التأسيس  -27

والفكري في المدرسة الفلسفي 
القرآنية للشهيد المفكر محمد باقر 

 الصدر " قدس" (

يوم الخميس الموافق  عمادة الكلية
للسابع من شهر 

 5112نيسان 

دورة بعنوان ) فن التصحيح اللغوي  -28
) 

للمدة من العاشر  شعبة التعليم المستمر
لغاية الثاني عشر من 

 5112شهر آيار 
بغداد تبدأ  كلية اآلداب جامعة -29

 اجراء االمتحانات النهائية
يوم االربعاء الموافق  

للخامس والعشرين 
من شهر آيار 

5112 
جلسة حوارية لتكريم األستاذ  -71

 الدكتور فليح كريم خضير الركابي 
 اللغة العربية

وبالتعاون مع االتحاد 
العام لألدباء والكتاب 

 في العراق

يوم السبت الموافق 
شهر للرابع عشر من 

 5112آيار 
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األستاذ الدكتورة نوالة المتولي  -71
تشارك بالمؤتمر الخامس للغة 

 العربية في دبي

للمدة من الرابع لغاية  اآلثار 
السابع من شهر آيار 

5112 
افتتاح متحف كلية اآلداب جامعة  -75

 بغداد
يوم األربعاء الموافق  متحف كلية اآلداب

للرابع والعشرين من 
عام  شهر نيسان من

5114 
مجلس الخبراء يناقش نظامه  -73

الداخلي ورسم السياسات المقبلة 
 للكلية

يوم االحد الموافق  مجلس خبراء
للثاني والعشرين من 

في  5112شهر أيار 
 قاعة مكتبة الكلية

اآلثار ينظم مسابقة علمية لطلبة  -74
 المرحلتين الثانية والرابعة

يوم الخميس الموافق  اآلثار 
للتاسع عشر من 

 5112شهر آيار 
تنظيم مسابقة عـلمية الختيار  -72

في الدراسات األولية  بحوث التخرج
/  5112للعام الدراسي الحالي 

5112   

يوم االثنين الموافق  قسم الجغرافية
للسادس عشر من 

 5112شهر آيار 

نظم قسم علم االجتماع مهرجانًا  -72
بحوث تخرج متميزة لتكريم تسعة 

للعام  لطلبة الدراسات األولية
   5112/  5112الدراسي الحالي 

يوم االحد الموافق  علم االجتماع
للثاني والعشرين من 

 5112شهر آيار 

تكريم األستاذ المتمرس الدكتور  -77
ناهض القيسي بدرع اآلثاريين 

 العراقيين

اآلثار ووزارة الثقافة 
 واآلثار

يوم االربعاء 
مصادف للثامن ال

عشر من شهر آيار 
5112 
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 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 نشاطات وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
  ( 5112/ 7/ 1 ( إلى ) 5112/ 9/ 1للمدة من ) 

 (  موجز المهام) 
 

ونشاطاتها واإلدارية مية العل هاأقسامالكلية و تسليط الضوء على انجازات 
 ، هاوتنظيمالفعاليات العلمية المتنوعة إلعداد لالتحضيرية العمل مع اللجان و 

ذاعية عن طريق االتصال بالقنوات اإل لهاعن توافر التغطية اإلعالمية  فضالا 
اإلعالم والعالقات العامة في مركز الجامعة ومركز  بأقساموالتلفزيونية واالتصال 

 . الوزارة 
للكلية وموقع والحاسوب واالنترنت الموقع االلكتروني  تيالتعاون مع وحدو 

فية والصور والتقارير عن الفعاليات االتواصل االجتماعي لنشر األخبار الصح
، عداد مجمل شهري عن النشاطات التي يتم تنفيذها وكذلك إالعلمية ، 

لبوسترات المصورة والتعريف بالمناسبات العلمية والثقافية واالهتمام بطباعة ا
 لتعزيز الجانب المرئي ووضعها في اروقة الكلية . 

  
 

 

 


