
 

 

1 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 جامعة بغداد/ كمية اآلداب 
 

 

 

  سسادلا التقرير اإلعالمي السنوي
 

 داد ـعإ

 الدكتور محمد وليد صالح 
 

Fifth Annual Media Report  

By 

Mohammed Waleed Salih (PhD) 

University of Baghdad 

College of Arts 

Activities and events for the duration of 

( 01.09.2020) till ( 01.10.2021 ) 

mediaPR@coart.uobaghdad.edu.iq 
 

 

 

 

 

1398 

 



 

 

2 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 كمية اآلداب جامعة بغداد/ 

  سسادالتقرير اإلعالمي السنوي ال

 العممية والثقافية واالدارية نشاطات مجمل ال

  ( 0201/ 12/ 1 ( إلى ) 0202/ 9/ 1لممدة من ) 

 ( مهامالموجز )وحدة اإلعالم والعالقات العامة 
 

 د. محمد وليد صالح

ونشاطاتها واإلدارية العممية  هاأقسامالكمية و تسميط الضوء عمى انجازات 

 ، هاوتنظيمالفعاليات العممية المتنوعة إلعداد لالتحضيرية العمل مع المجان و 

ذاعية ق االتصال بالقنوات اإلن طريم لهاعن توافر التغطية اإلعالمية  فضالً 

 . اإلعالم والعالقات العامة في مركز الجامعة  بأقساموالتمفزيونية واالتصال 

لكتروني وموقع التواصل االجتماعي لنشر اإل الكمية موقع  ةالتعاون مع وحدو 

لهذا العام وقد بمغت فية والصور والتقارير عن الفعاليات العممية ااألخبار الصح

، عداد مجمل شهري عن النشاطات التي يتم تنفيذها لك إوكذ، ( 360)

والتعريف بالمناسبات العممية والثقافية واالهتمام بطباعة البوسترات المصورة 

 . لتعزيز الجانب المرئي ووضعها في اروقة الكمية 
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 ؟ الميـاإلع لماذا مبادرة التوثيق

 أ.م.د. عبدالحميم رحيم عمي  /بقمم

 جامعة بغداد /اآلداب عميد كمية

لى مؤسساته كافة، ما إان تغمغل وسائل االتصال داخل مجتمعنا ووصولها 

يعنى هذا الجانب في جهازها اإلعالمي بالمسؤولية االجتماعية والتوازن، أكثر مما 

كثر الجوانب وضوحًا، وينبغي هنا التركيز عمى أل أو التغيير بوصفه يعنى بالتحو  

ى تمك الوسائل كجزء من إلذ يتطمب النظر إجتمع، اإلعالم الجامعي وعالقته بالم

يمكن فهم تأثيرات وسائل بوساطتها االجتماعي، فانه منظومة تشكيل الوعي 

من طريق صناعة األحداث ونقمها إلى الرأي  االتصال الجماهيري في المجتمع

  .العام

 يعد اإلعالم بشكل عام واإلعالم الجامعي بشكل خاص جزءًا مهمًا من هياكلو 

المؤسسات الحديثة سواء أكانت الحكومية أم غير الحكومية، إذ يمثل صناعات 

عن مساهمتها في نقل صورة الثقافة الجامعية  قائمة بذاتها داخل المجتمع، فضالً 

الثقافة نظامًا متكاماًل من السموك االجتماعي السموك، فإحدى ركائز بناء تأسيس ل

  .األفكار يكون توازن السموك اإلنسانيالمدعم باألفكار والقيم، وبقدر توازن 
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عمى مدى خمسة أعوام وحدة اإلعالم والعالقات العامة نشاطات ثبت مجمل 

 في كمية اآلداب جامعة بغداد  0201 -0212دراسية 

0212 /0216  77  

0216 /0217  109  

0217 /0218  100  

0218 /0219  808  

0219 /0202  082  

0202 /0201  360 

 1398 المجموع 

 

 ةالساندوع فر ال

 د. محمد غازي صب ار
 شعبة ضمان الجودة والتعميم اإللكتروني

 حيدر عمي حسين
 الموقع اإللكتروني ادارة

 حسنين سعيد عبدالحسين
 التصوير الفوتوغرافي
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 نشاطات كحدة اإلعالـ كالعالقات العامة تكثيؽ 

 ( 0201/ 12/ 1( إلى )  0202/ 9/ 1لممدة مف ) 

 التأريخ القسـ عنكاف النشاط ت
كمية اآلداب تشترؾ في  -1

الممتقى العممي العراقي لمتربية 
  اإلعالمية الرقمية 

كحدة اإلعالـ 
 العالقات العامة 

االربعاء  يكـ
 التاسع الخميسك 

 شير مف شراكالع
 0202ايمكؿ 

باحثكف جغرافيكف يناقشكف  -0
الكتركنيان الكاقع البيئي في 

العراؽ عمى مدل سبعة عشر 
 عامان 

الجغرافية  قسـ
كنظـ المعمكمات 

 الجغرافية 

جمعة ال يكـ
الحادم عشر مف 

شير ايمكؿ 
0202  

تعاطي المخدرات كسبؿ حماية  -3
مجتمعنا يناقشيا اجتماعييف 

 كنفسانييف 

كحدة التعميـ 
 كبالتعاكفالمستمر 

عامة ال مديرية مع
لشؤكف المخدرات 

العقمية كالمؤثرات 
 في كزارة الداخمية 

الثاني يكـ السبت 
مف شير ايمكؿ 

0202 

اطركحة الدكتكراه المكسكمة  -4
بػ) طرائؽ صيانة كترميـ 

طات في العتبة ك المخط
العباسية ( لمطالب ضياء نعمة 

 محمد 

االربعاء الثاني  يكـ قسـ اآلثار 
مف شير ايمكؿ 

0202 

كمية اآلداب تعمف عف تجديد  -5
عضكيتيا في شبكة ساككرا 

 اليابانية 

حد الثالث يـك اال عمادة الكمية 
مف شير عشر 
 0202ايمكؿ 
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 اآلداب كميةاختيار عميد  -6
كمعاكنو العممي كمستشاريف 
لممعيد الياباني العراقي لمتعميـ 

 اآلثارم 

يـك االربعاء  عمادة الكمية 
مف شير تاسع ال

 0202ايمكؿ 

رسالة الماجستير المكسكمة  -7
بػ) األسمحة النارية الخفيفة 
في متحؼ الكفيؿ ( لمطالب 

 مصطفى أكـر محمد 

ربعاء يـك اال  قسـ اآلثار 
مف شير التاسع 
 0202ايمكؿ 

اطركحة الدكتكراه المكسكمة  -8
بػ) التحميؿ المكاني لصناعة 
التعبئة كالتغميؼ في محافظة 
بغداد ( لمطالبة شيماء سعيد 

 راضي 

الجغرافية  قسـ
كنظـ المعمكمات 

 الجغرافية

ثالثاء ال يكـ
 مف عشر الخامس
 ايمكؿ شير

0202 

رسالة الماجستير المكسكمة  -9
بػ) االستحقاؽ النفسي 

كعالقتو بالعكامؿ الخمسة 
الكبرل لمشخصية ( لمطالبة 

 رؤل عباس عمي 

حد الثالث يـك اال قسـ عمـ النفس 
مف شير عشر 
 0202ايمكؿ 

حفالن تأبينيان لكفاة األستاذ  -12
المتمرس الدكتكر نجـ عبداهلل 

 كاظـ رحمو اهلل 

ثامف الجمعة ال يكـ قسـ المغة العربية 
 شير مف عشر
 0202 ايمكؿ

مخرجات التغير الديمغرافي  -11
عمى األمف كالتنمية 

االجتماعية المتكازنة يناقشيا 
ندكة باحثيف اجتماعييف في 

 ية الكتركن

ثامف الجمعة ال يكـ عمـ االجتماع  قسـ
 شير مفعشر 
 0202 ايمكؿ
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دكرة تدريبية الكتركنية عف  -10
كيفية جدكلة برنامج 

Google Meet  عمى البريد
االلكتركني الرسمي كالتعرؼ 

 عمى ميزاتو 

كحدة التعميـ 
 المستمر 

جمعة ال يكـ
 يفعشر كال الخامس

 ايمكؿ شير مف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -13
حفظ المراتب في الصرؼ ) بػ

( العربي : دراسة تحميمية 
 رؤل سالـ محمكد  لمطالبة

ثالثاء الثامف ال يكـ المغة العربية  قسـ
 ايمكؿ شير مف

0202 

قسـ التأريخ يشترؾ في تقكيـ  -14
بحكث المؤتمر الدكلي الثاني 

لممؤسسة العربية لمتربية 
 كالعمـك كالثقافة 

يـك الثالثاء كلغاية  تأريخ ال قسـ
 -17الخميس 

مف شير آذار  19
0202  

 شير تشريف األكؿ 
ندكة عممية الكتركنية عف  -15

فمسفة ما بعد الحقيقة كأبعادىا 
 السياسية 

االحد الرابع  يكـ فمسفة ال قسـ
مف شير تشريف 

  0202األكؿ 
النشاطات الطالبية تباشر  -16

بحممة تطكعية إنسانية لمعكائؿ 
 المتعففة 

شعبة النشاطات 
 الطالبية 

 الرابع االحد يكـ
 تشريف شير مف

 0202 األكؿ
صؿ عمى براءة تح اآلداب -17

اختراع جياز كيربائي لتطكير 
 ميارات العبي كرة القدـ 

أ.ـ.د. محمد عمي 
 شعبةمجيد زاير/ 

 الطالبية النشاطات

حد الحادم اال يكـ
عشر مف شير 
تشريف األكؿ 

0202  
كمية اآلداب تنعى فقيدىا  -18

 األستاذ الدكتكر أسامة الدكرم 
 الحادم االحد يكـ عمادة الكمية 

 شير مف عشر
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 األكؿ تشريف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -19
المباني التراثية الشاخصة ) بػ

في مدينة سنجار : نماذج 
 –دراسة آثارية  –مختارة 
فالح غضكم  لمطالب( عمارية 

 نكماف 

 الثالثاء الثالث يكـ اآلثار  قسـ
 شير مف عشر

 األكؿ تشريف
0202 

انطالؽ فعاليات ميرجاف  -02
اآلداب الثقافي كالفني 

 االلكتركني األكؿ 

شعبة النشاطات 
 الطالبية 

 الخميس يكـ
 مف عشر التاسع

 األكؿ تشريف
0202 

 المكسكمةماجستير الرسالة  -01
نبات الطبيعي في ال) بػ

محافظة السميمانية كأثره في 
 لمطالب( التنمية المستدامة 

 سعد صباح حسف 

جغرافية ال قسـ
كنظـ المعمكمات 

 الجغرافية 

حد الثامف اال يكـ
 شير مفعشر 

تشريف األكؿ 
0202  

اجراء االمتحاف التنافسي  -00
( طالبان متقدمان إلى 526لػ)

الدراسات العميا لمعاـ الدراسي 
0202  /0201  

/  عمادة الكمية
شعبة الدراسات 

 العميا 

ثالثاء ال يكـ
العشريف مف شير 

تشريف األكؿ 
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -03
مشكالت النطؽ لدل تالميذ ) بػ

دراسة : المدارس االبتدائية 
اجتماعية ميدانية في مدينة 

 عمي تقى لمطالبة( بغداد 

 الثالثاء يكـ قسـ عمـ االجتماع 
 شير مف العشريف
 األكؿ تشريف

0202 
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 حميد
 المكسكمة الماجستير رسالة -04

 عند السياسية الفمسفة) بػ
 كالكساندرا لككسمبكرغ ركزا

 اثير لمطالب(  ككلكنتام
 ابراىيـ رياض

 االربعاء يكـ  الفمسفة قسـ
 كالعشريف الحادم

 تشريف شير مف
  0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -05
 السياسية الفمسفة مكقؼ) بػ

:  االستبداد مف المعاصرة
 حسيف لمطالب(  مختارة نماذج

 مطشر صداـ

 الخامس االحد يكـ الفمسفة قسـ
 مف كالعشريف

 األكؿ تشريف شير
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -06
 في شاخصة تراثية مباني) بػ

-1196 السميمانية مدينة
1351 /1781-1933  :

 ماىر لمطالب(  ميدانية دراسة
  خضير عبداهلل

 الخامس االحد يكـ اآلثار  قسـ
 مف كالعشريف

 األكؿ تشريف شير
0202  

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -07
 نرارم -أدد اآلشكرم الممؾ) بػ

 األكؿ شممنصر كابنو األكؿ
" (  ـ.ؽ 1045 -1327"

  حسيف حمزة محمد لمطالب

 الثالثاء يكـ اآلثار قسـ 
 كالعشريف السابع

 تشريف شير مف
  0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -08
 اليكمية الحياة مف مشاىد) بػ

 ضكء في الرافديف بالد في
 مف منشكرة غير فخارية ألكاح

 االربعاء يكـ  اآلثار قسـ
 كالعشريف الثامف

 تشريف شير مف
  0202 األكؿ
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 لمطالبة(  العراقي المتحؼ
  عبداهلل كريـ زينة

 المكسكمة الماجستير رسالة -09
 حالة دراسة التنمر ضحايا) بػ

 في االستشارية العيادة في
 دراسة:  الصحة كزارة

 مدينة في ميدانية اجتماعية
 قاسـ سعاد لمطالبة(  بغداد

  حسيف

 التاسع االثنيف يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 شير مف عشر

 األكؿ تشريف
0202  

 الميني الماجستير رسالة -32
 النمطية الصكرة) بػ المكسكمة
 كعالقتيا العراقي لمسياسي
 لمطالب(  السياسية بالمشاركة

  باقر جابر قتيبة

 الخميس يكـ  النفس عمـ قسـ
 كالعشريف التاسع

 تشريف شير مف
  0202 األكؿ

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -31
 لتنمية المكاني التحميؿ) بػ

 التحكيمية الصناعات كاستثمار
 الفرات محافظات في الكبيرة

 كاآلفاؽ الكاقع:  األكسط
 ستار لمطالب(  المستقبمية

  خميفة جبار

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

  الجغرافية

 الخميس يكـ
 كالعشريف التاسع

 تشريف شير مف
  0202 األكؿ

تعمف  بغداد جامعة اآلداب كمية -30
 طالب( 026) قبكؿ عف

 الدكتكراه في عميا دراسات
 العالي كالدبمكـ كالماجستير

 0202 الدراسي لمعاـ الميني

شعبة الدراسات 
 العميا 

 االربعاء يكـ
 كالعشريف الثامف

 تشريف شير مف
  0202 األكؿ
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 /0201  
 الكتركنية تدريبية كرشة -33

 التطكعي العمؿ دكر)  بعنكاف
(  الشباب قدرات تنمية في

 محمدغريب  جماؿ ـ.ـ. رغد

 التعميـ كحدة
  المستمر

 الحادم السبت يكـ
 شير مف كالثالثيف
األكؿ  تشريف

0202 
)  بعنكاف محاضرة الكتركنية -34

المغة كالمعنى في فمسفة 
. دـ.أ.(  لكدفيؾ فتغنشتايف

عمي جبار عناد/ ـ.ـ. اسارل 
 فالح حسف

قسـ الفمسفة 
 بالتعاكف مع كحدة

  المستمر التعميـ

 الحادم السبت يكـ
 شير مف كالثالثيف
األكؿ  تشريف

0202 

 شير تشريف الثاني
 طمبة تستقبؿ اآلداب كمية -35

 المقبكليف العميا الدراسات
/ 0202 الحالي الدراسي

0201 

شعبة الدراسات 
 العميا

 األكؿ االحد يكـ
 تشريف شير مف

 0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -36
 كعالقتيا المجازفة ٕادارة) بػ

 قكل ضباط لدل القرار باتخاذ
 لمطالب(  الداخمي األمف

  كاظـ سعدم حسيف

 الثاني االثنيف يكـ  النفس عمـ قسـ
 تشريف شير مف

  0202 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -37
 رم لمنطقة الفنية النتاجات) بػ

 في نينكل بمحافظة الجزيرة
 كالتنقيبات المسكحات ضكء

 األلؼ مف االنقاذية اآلثارية
 العصر نياية حتى السادس

 الثاني االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 تشريف شير مف

  0202 الثاني
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(  ـ.ؽ 610 الحديث اآلشكرم
  كاظـ عبيد نكرم لمطالب

 المكسكمة الماجستير رسالة -38
 كعالقتيا المجادلة سمة) بػ

 المرحمة طمبة لدل بالمثابرة
 أحمد محمد لمطالب(  الثانكية

  عبداهلل

 الرابع االربعاء يكـ  النفس عمـ قسـ
 تشريف شير مف

  0202 الثاني

 الكتركنية عممية ندكة -39
 الكرم عمي) بػ المكسكمة

(  العراقية الشخصية كفيـ
 المدل مؤسسة نظمتيا
  كالفنكف كالثقافة لإلعالـ

اشتراؾ أقساـ عمـ 
االجتماع/ التأريخ/ 

 الفمسفة 

 الرابع االربعاء يكـ
 تشريف شير مف

 0202 الثاني

 النباتات كزراعة لتشجير حممة -42
 ، المختمفة كالمكسمية الظمية

  ٔاياـ ثالثة لمدة كاستمرت

 األكؿ االحد يكـ الكحدة الزراعية 
 تشريف شير مف

 0202 الثاني
)  بعنكاف الكتركنية عممية ندكة -41

 االجتماعية التنمية اداء تقييـ
 كاقع مف العراؽ في المستدامة

 (  الدكلية المؤشرات

 الجمعة يكـ االجتماع  عمـ قسـ
 شير مف السادس
 الثاني تشريف

0202  
)  بعنكاف الكتركنية عمؿ كرشة -40

 اإلرتقاء في اإلعالـ كسائؿ أثر
 (  بيا لمناطقيف بالعربية

 العربية المغة قسـ
 كحدة مع بالتعاكف
  المستمر التعميـ

 السابع السبت يكـ
 تشريف شير مف

  0202 الثاني
 المكسكمة الماجستير رسالة -43

 كعالقتيا الذاتية الحيكية) بػ
 طمبة لدل الشخصي بالكفاح
 نمر ضياء لمطالب(  اإلعدادية

 الثالث الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 تشريف شير مف

  0202 الثاني
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  جاسـ
)  بعنكاف الكتركنية عمؿ كرشة -44

 اإلرتقاء في اإلعالـ ؿئٔ كسا ٔاثر
 (  بيا لمناطقيف بالعربية

 العربية المغة قسـ
 كحدة مع بالتعاكف
  المستمر التعميـ

 السابع السبت يكـ
 تشريف شير مف

  0202 الثاني
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -45

 كسياستو خركتشكؼ نيكيتا) بػ
 السكفيتي االتحاد في الداخمية

 لمطالب " (1971 - 1894"
  إسماعيؿ محمد سمير

 الثامف االحد يكـ التأريخ قسـ 
 تشريف شير مف

   0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -46
 أدب في الضدية الثنائيات) بػ

 نماذج:  القديمة الرافديف بالد
(  تأريخية دراسة ، مختارة
  نصيؼ احمد ىالة لمطالبة

 التاسع االثنيف يكـ التأريخ قسـ 
 تشريف شير مف

  0202 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -47
 الراجعة التغذية تأثير) بػ

 المصابيف عمى العصبية
 الضغكط بعد ما باضطراب
 الحشد مقاتمي مف الصدمية
 حسف أبرار لمطالبة(  الشعبي

  جابر

 التاسع االثنيف يكـ النفس عمـ قسـ
 تشريف شير مف

 0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -48
 اآلشكرم العصر في الفضة) بػ

 اآلشكرم الكنز:  الحديث
 لمطالبة(  أنمكذجان  الفضي

  عكيز كريـ أنس

 الثالثاء يكـ اآلثار  قسـ
 شير مف العاشر

 الثاني تشريف
0202  



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                              وحدة اإلعالم والعالقات العامة
 

03 

 المكسكمة الماجستير رسالة -49
 بالقّيـ كعالقتو العمؿ معنى) بػ

 الدكلة مكظفي لدل الشخصية
  كاظـ نزار صبا لمطالبة( 

 الثالثاء يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف العاشر

 الثاني تشريف
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -52
 الركاية في الكصؼ) بػ

 القرف مطمع مف الخميجية
 كحتى كالعشريف الحادم

 سالـ حساـ لمطالب(  0219
  عبدالعزيز

 الثالثاء يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف العاشر

 الثاني تشريف
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -51
 كعالقتو الفعؿ تحديد) بػ

 ميسـ لمطالبة(  األنا بأستنزاؼ
  جبار يكنس

 الخميس يكـ  النفس عمـ قسـ
 مف عشر الثاني
 تشريف شير
  0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -50
 كعالقتيا التمقائية سمة) بػ

 لمطالبة(  الجمعية – بالفردية
  عبدالعظيـ عيداف سارة

 الخامس االحد يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر

 الثاني تشريف
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -53
 في الخكرية اآللية مجمع) بػ

 تأريخية دراسة:  الرافديف بالد
 كرار لمطالب(  حضارية -

  خماس جاسـ

 الخامس االحد يكـ التأريخ  قسـ
 شير مف عشر

 الثاني تشريف
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -54
 الفتح مف أرزف مدينة) بػ

 القرف منتصؼ حتى اإلسالمي

 الخامس االحد التأريخ قسـ
 شير مف عشر

 الثاني تشريف
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 عشر الثالث/  اليجرم السابع
 أحكاليا في دراسة:  الميالدم

 جاسـ محمد لمطالب(  العامة
  محمد

0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -55
 في الدنيكية الفرثية العمارة) بػ

 لمطالبة(  الرافديف بالد شماؿ
  جاسـ ماىر ايماف

 االثنيف يكـ اآلثار  قسـ
 مف عشر السادس
 تشريف شير
  0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -56
 عند االجتماعية الفمسفة) بػ

 ىدير لمطالبة(  فيبر ماكس
  حسف

 االثنيف يكـ الفمسفة  قسـ
 مف عشر السادس
 تشريف شير
   0202 الثاني

 كاجراء لصيانة تطكعية حممة -57
 مجمع لمدخؿ التنظيؼ أعماؿ

 لكمية تابعة كمباني الكميات
 بغداد جامعة اآلداب

 الصيانة شعبة
  كالخدمات

 االثنيف يكـ
 مف عشر السادس
 تشريف شير
 0202 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -58
 في العربي األدب أثر) بػ

"  المجنكف ك ليمى"  مطكلة
:  البغدادم فضكلي لمشاعر

 شياب لمطالب(  مقارنة دراسة
  إبراىيـ جمعة

 الثالثاء يكـ  العربية المغة قسـ
 مف عشر السابع
 تشريف شير
  0202 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -59
 لالمتداد الجغرافي التحميؿ) بػ

 عمى كالحضرم العمراني
 إلى المؤدية الطرؽ محاكر

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

  الجغرافية

 الثالثاء يكـ
 مف عشر السابع
 تشريف شير
  0202 الثاني
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(  المقدسة كربالء مدينة
  خميكم رحيـ ىيبت لمطالبة

 النخيؿ تكريب اعماؿ انجاز -62
 كفؽ عمى ، الحدائؽ في

 بزيادة بغداد جامعة تكجييات
  الخضراء المساحات

 االربعاء يكـ الزراعية الكحدة
 مف عشر الثامف
 تشريف شير
 0202 الثاني

الكتركنية بعنكاف ) ندكة عممية  -61
أنظمة الطبقة الكسطى بعد 
االستعمار : العراؽ كمصر 

 انمكذجان (

الجمعة  يكـ قسـ عمـ االجتماع 
 شير مف العشريف
 الثاني تشريف

0202 
 إلى اليكمييف األجراء تحكيؿ -60

 في كمية اآلداب عقكد
 الثاني االحد يكـ عمادة الكمية 

 مف كالعشريف
 تشريف شير
 0202 الثاني

حفالن تأبينيان بذكرل اربعينية  -63
 األستاذ الدكتكر ُأسامة الدكرم 

 الثاني االحد يكـ قسـ التأريخ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -64
 لذكم االنفعالي االتزاف) بػ

 لدل الحاد الضغط اضطراب
 ساـ لمطالب(  الشرطة رجاؿ

  خيكف اسماعيؿ

 الثاني االحد يكـ النفس عمـ قسـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -65
 الميجية الخصائص) بػ

 مقارنة:  العراؽ غرب لمناطؽ

 الثاني االحد يكـ العربية المغة قسـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
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(  تأصيمية دراسة - بالفصحى
 محمد الماز أسامة لمطالب

  رحيـ

 0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -66
 كالكعي اليكية سياسة) بػ

 بعد ما افريقيا في الثقافي
 في دراسة:  االستعمار
 لككؿ مختارة مسرحيات

 صالح طالؿ لمطالب(  سكينكا
  ذياب

 المغة قسـ
 االنجميزية

 الثالث االثنيف يكـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

)  بعنكاف الكتركنية محاضرة -67
 في العراؽ في التعميـ كاقع

 (  األخيرة السنكات

 التأريخ قسـ
بالتعاكف مع كحدة 
 التعميـ المستمر 

االثنيف الثالث  يكـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

 يشغؿ اآلداب كمية في تدريسي -68
 العامة اليئية رئيس منصب
 كزارة كالتراث كككيؿ لآلثار
 اآلثار  لشٔككف الثقافة

 المساعد األستاذ
 مجيد ليث الدكتكر

 معاكف حسيف
 اآلداب كمية عميد

 بغداد جامعة
 العممية لمشٔككف

 الثاني االحد يكـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -69
 سكؽ في األخالقي السمكؾ) بػ

 في دراسة:  البكرصة
(  االقتصادية األنثركبكلكجيا

  حريب ناصر كرار لمطالب

 االربعاء يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 كالعشريف الخامس

 تشريف شير مف
 0202 الثاني

 االربعاء يكـكحدة التعميـ كرشة تدريبية الكتركنية تدعك  -72
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المستمر بالتعاكف  إلى تطبيؽ التعميـ المدمج 
مع الجمعية 

العراقية الرياضية 
 العممية 

 كالعشريف الخامس
 تشريف شير مف

 0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -71
 غير – المنتج" التكجو) بػ

 األزمة بإدارة كعالقتو" المنتج
  قاسـ حسيف ىبو لمطالبة( 

 الخميس يكـ  النفس عمـ قسـ
 كالعشريف السادس

 تشريف شير مف
 0202 الثاني

 أسس)  بعنكاف كتاب -70
 المعمكمات نظـ في كتطبيقات

 األكلى بطبعتو(  الجغرافية
 فؤاد الدكتكر المساعد لألستاذ

  الجنابي مطر جياد

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 الجغرافية 

 التاسع االحد يكـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

 التدفؽ)  بعنكاف تدريبية كرشة -73
 الكسائؿ عبر المعمكماتي
 (  كالتقميدية التكنكلكجية

 النشاطات شعبة
 بالتعاكف الطالبية

 التعميـ كحدة مع
  المستمر

 االثنيف يكـ
 شير مف الثالثيف
 الثاني تشريف

0202 
 الميني الماجستير رسالة -74

 الفكرم األمف) بػ المكسكمة
 لدل القيادية باألنماط كعالقتو
 ىبة لمطالبة(  األقساـ مديرم

  عبداهلل الديف نجـ

 التاسع االحد يكـ النفس عمـ قسـ
 مف كالعشريف

 تشريف شير
 0202 الثاني

 الميني الماجستير رسالة -75
 الذات إدانة) بػ المكسكمة

 لدل األخالقي بالكعي كعالقتو
(  المحاـر زنا جرائـ مرتكبي

 االثنيف يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف الثالثيف
 الثاني تشريف

0202 
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  عبيد محسف ىجراف لمطالبة
 الميني الماجستير رسالة -76

 االنفعالي الفيـ) بػ المكسكمة
 لدل الذات بمكـ كعالقتو
 ككالة كمنتسبي ضباط

 كالتحقيقات االستخبارات
 مصطفى لمطالب(  االتحادية

  باككر سعد

 الثاني االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ

 المياه نقؿ أنبكب صيانة -77
 الضغط ككيرباء الرئيس
  اآلداب كمية في العالي

 االربعاء يكـ ؾ عمادة الكمية 
 شير مف الثاني

 األكؿ كانكف
0202 

 االلكتركنية العمؿ كرشة -78
 المنظكر في التطرؼ)  بعنكاف

 كاألنكاع التأريخ:  اإلسالمي
 (  كالمعالجات كاألسباب

تشترؾ  اآلداب كمية
في الكرشة التي 

 كحدة نظمتيا
 المستمر التعميـ

 العمكـ كمية في
 جامعة اإلسالمية

  بغداد

 الرابع الجمعة يكـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ

 الدراسات إلى التقديـ بدء -79
 اآلداب كمية في المسائية

 الثالثاء يكـ منذ عمادة الكمية
 شير مف العاشر

 الثاني تشريف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -82
 لكاقع جغرافي تحميؿ) بػ

 الكطنية البطاقة دكائر خدمات

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 الجغرافية 

 السادس االحد يكـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ
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 لمطالب(  بغداد محافظة في
  عبداهلل جميؿ عبداهلل

 مكسكمة الكتركنية عممية ندكة -81
 التنظير بيف الفمسفة) بػ

 (  كالتطبيؽ

الفمسفة  قسـ
 كحدة مع بالتعاكف
 العممية الشؤكف

 السابع االثنيف يكـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ
 المكسكمة الماجستير رسالة -80

 كاريف عند الدينية المسألة) بػ
 زىراء لمطالبة(  ارمستركنغ

  فاضؿ سعد

 الثامف الثالثاء يكـ الفمسفة  قسـ
 تشريف شير مف

 0202 الثاني

 المكسكمة الماجستير رسالة -83
 المؤسسات مخرجات) بػ

 تأىيؿ في اإلصالحية
:  العمؿ لسكؽ الجانحيف

 في ميدانية اجتماعية دراسة
 في األحداث إصالح دائرة
 آالء لمطالبة(  بغداد مدينة

  حنيف جكاد

 الثامف الثالثاء يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -84
 المعنفة المرأة متالزمة) بػ

(  الكجكدم باإلرىاؽ كعالقتيا
  نعيمي سامي ركاء لمطالبة

 الخامس االحد يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر

 الثاني تشريف
0202 

 الكتركنية تدريبية دكرة -85
 (  المدربيف تدريب)  عنكانيا

 التعميـ كحدة
  المستمر

 يكـ مف بدء
 كلغاية الخميس

-3) السبت يكـ
 شير مف( 5

 األكؿ كانكف
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0202 
 الميني الماجستير رسالة -86

 البّناء التفكير) بػ المكسكمة
 مع التعامؿ بأساليب كعالقتو
 منتسبي لدل النفسية الضغكط

 محمد لمطالب(  الداخمية كزارة
  عبدالحسف كادم

 االربعاء يكـ  النفس عمـقسـ 
 شير مف التاسع

 األكؿ كانكف
0202 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -87
 في كالمسيحية اإلسالـ) بػ

 منظكر في الرسالة عصر
 آس فاف جكزيؼ المستشرؽ

 صباح لمطالب(  ككنغ كىانز
  عرمكط كامؿ

 االربعاء يكـ  التأريخ قسـ
 شير مف التاسع

 األكؿ كانكف
0202 

 الكتركنية تدريبية دكرة -88
 (  المدربيف تدريب)  عنكانيا

 التعميـ كحدة
  المستمر

 يكـ مف بدء
 كلغاية الخميس

-3) السبت يكـ
 شير مف( 5

 األكؿ كانكف
0202 

 اليكنسكك كرسي افتتاح -89
 الجماعية اإلبادة منع لدراسات

 ككرشة اإلسالمي العالـ في
 احد ال)  عنكانيا دكلية عمؿ

 (  إليّ  يصغي

 ككالة مع بالتعاكف
 المتحدة األمـ
 كمنظمة لميجرة

 مع بالتزامف ، يزدا
 اليكـ ذكرل
 لضحايا العالمي
 الجماعية اإلبادة

 االربعاء يكـ
 شير مف التاسع

 األكؿ كانكف
0202 
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  العالـ في
 المكسكمة الماجستير رسالة -92

 نسقان  بكصفيا الطبيعة) بػ
 نقدية دراسة:  الركحي لمتجدد
 لمارم مختارة قصائد في بيئية

  حسف نكر لمطالبة(  أكليفر

 المغةقسـ 
  االنجميزية

 الخميس يكـ
 شير مف العاشر

 األكؿ كانكف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -91
 االجتماعية الصدمات) بػ

:  الشباب اغتراب في كدكرىا
 مدينة في ميدانية دراسة
 ىادم صالح لمطالب(  الفمكجة

  فيد

 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 شير مف العاشر

 األكؿ كانكف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -90
 نسقان  بكصفيا الطبيعة) بػ

 نقدية دراسة:  الركحي لمتجدد
 لمارم مختارة قصائد في بيئية

 حسف نكر لمطالبة(  أكليفر
  راضي

 المغة قسـ
  االنجميزية

 الخميس يكـ
 شير مف العاشر

 األكؿ كانكف
0202 

 في اإلنارة إلعادة حممة تنفيذ -93
 كمجمع اآلداب كمية أبنية

  الكميات

 الخميس يكـ عمادة الكمية 
 شير مف العاشر

 األكؿ كانكف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -94
 نيتشو عند الفمسفي النقد) بػ

 محمد رياـ لمطالبة(  كسيكراف
 ظاىر

 الرابع االثنيف يكـ الفمسفة قسـ
 شير مف عشر

 األكؿ كانكف
0202 



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                              وحدة اإلعالم والعالقات العامة
 

12 

 المكسكمة الماجستير رسالة -95
 اليكية جدؿ الفيمية األكراد) بػ

 دراسة:  كاالندماج
 محافظة في انثركبكلكجية

 عمي عبد ثناء لمطالب(  كاسط
 داراب ىادم

 الرابع االثنيف يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير مف عشر

 األكؿ كانكف
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -96
 ركايات في الثقافية المتاىة) بػ

 لمطالبة(  ديسام ألنيتا مختارة
 عبدالمطيؼ عيسى نكر

 المغة قسـ
 االنجميزية

 االربعاء يكـ
 مف عشر السادس

 األكؿ كانكف شير
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -97
 كالكحدة البيئي الحفاظ) بػ

 أشعار في دراسة:  األسترالية
 لمطالبة(  رايت لجكديث مختارة

 أحمد زيد نكر

 المغة قسـ
 االنجميزية

 االربعاء يكـ
 مف عشر السادس

 األكؿ كانكف شير
0202 

 المغة بيكـ تحتفي اآلداب -98
 كتكريـ العالمي العربية

 أساتيذىا

 الثالثاء يكـ العربية المغة قسـ
 مف عشر الخامس

 األكؿ كانكف شير
0202 

 المكسكمة الماجستير رسالة -99
 الشمكبيف عمي أبي ردكد) بػ

 عمى حاشيتو في النحكية
 ألبف المنيج إيضاح كتاب

 لمطالبة(  اإلشبيمي ممككف
  سمماف صادؽ أحالـ

 الخميس يكـ  العربية المغة قسـ
 مف عشر السابع

 األكؿ كانكف شير
0202 

 الجمعة يكميد. محمد كليد  المنتدل في تشترؾ اآلداب -122
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 الدكلي لمبركتكككؿ العالمي
 الذم 0202 العامة كالعالقات

 العالمية المنظمة نظمتو
OMP، حككمة مع بالتعاكف 

 األرجنتيف

صالح كحدة 
اإلعالـ كالعالقات 

 العامة 

-18) كالسبت
 كانكف شير( 19

 ديسمبر األكؿ
0202 . 

 باستقباؿ تشرع اآلداب كمية -121
 الدراسي لمعاـ الجدد الطالب
0202 /0201  

 التاسع السبت يكـ عمادة الكمية 
 شير مف عشر

 األكؿ كانكف
0202 

المساعد العممي لرئيس جامعة  -120
بغداد يتفقد كمية اآلداب 

 كعممية التقديـ لمالب الجدد 

 التاسع السبت يكـ عمادة الكمية 
 شير مف عشر

 األكؿ كانكف
0202 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -123
 مجمة في العباسي األدب) بػ

 إلى التأسيس منذ اآلداب كمية
(  كتقكيـ دراسة:  0212 عاـ

  عبدالرضا سالـ بشرل لمطالبة

 العشريف االحد يكـ  العربية المغة قسـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -124
:  المطبكع الممع شركح) بػ

 لمطالبة(  مكازنة صرفية دراسة
  قكاـ أسامة يثرب

 العشريف االحد يكـ العربية المغة قسـ
 كانكف شير مف

 0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -125
 الممكية العسكرية المدرسة) بػ

" : 1939 -1904" العراقية
 أميرة لمطالبة(  تأريخية دراسة

 الثاني الثالثاء يكـ التأريخ  قسـ
 مف كالعشريف

 األكؿ كانكف شير
0202 
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  جفات حسف
 المكسكمة الماجستير رسالة -126

 في كأثرىا أكزك أزمة) بػ
 التشادية – الميبية العالقات
 دراسة:  1987 -1970

 غساف لمطالب(  تأريخية
  ناصر عبدالحسيف

 الثالث االربعاء يكـ التأريخ  قسـ
 مف كالعشريف

 األكؿ كانكف شير
0202 

 الكتركنية تدريبية كرشة -127
 حضكر تسجيؿ كيفية)  بعنكاف

 كتثبيت تمقائي بشكؿ الطمبة
 كخركجو الطالب دخكؿ كقت
 تطبيؽ عبر المحاضرة مف

Google Meet  ) 

 سينا ابف كحدة
  اإللكتركني لمتعميـ

 االثنيف يكـ
 كالعشريف الحادم

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

 المركزية االحتفالية في اآلداب -128
 يكـ ذكرل في بغداد لجامعة

  النصر

شعبة النشاطات 
 الطالبية 

 االثنيف يكـ
 كالعشريف الحادم

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -129
 في الكطنية السيادة رمكز) بػ

" : 1963 -1901" العراؽ
 عمي لمطالب(  تأريخية دراسة

  عبدالحسف صالح

 السابع االحد التأريخ  قسـ
 مف كالعشريف

 األكؿ كانكف شير
0202 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -112
 -آيسف عصر في الزراعة) بػ

 النصكص ضكء في الرسا
(  المنشكرة كغير المنشكرة

 االربعاء يكـ اآلثار قسـ
 شير مف الثالثيف
 األكؿ كانكف

0202 
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  محمد سعدم كليد لمطالب
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -111

 االجتماعية االنعكاسات) بػ
 في المياه ألزمة كاالقتصادية
 دراسة:  البصرة محافظة

 صالح رؤل لمطالبة(  ميدانية
  حسف محمد الديف

 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 كالثالثيف الحادم

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -110
 لمتكاصؿ االجتماعية االبعاد) بػ

 دراسة:  كالحضارم الديني
(  كربالء مدينة في ميدانية
  محمد تكماف ىديؿ لمطالبة

 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 كالثالثيف الحادم

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -113
:  اليدل بنت ركايات) بػ

 لمطالب(  سيميائية دراسة
  ماىكر عبدالحسف فالح

 الثالثاء يكـ  العربية المغة قسـ
 كالعشريف التاسع

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة -114
 إنعاـ ركايات في اليكية) بػ

 ماجد عال لمطالبة(  جي كجو
  كاظـ

 السابع االحد يكـ العربية المغة قسـ
 مف كالعشريف

 األكؿ كانكف شير
0202 

 يينئ بغداد جامعة رئيس -115
 عيد بمناسبة العراؽ مسيحيي
 السنة كرأس المجيد الميالد

  الجديدة

 حميد أ.د. منير
 السعدم

  بغداد جامعة رئيس

الخميس الرابع  يكـ
كالعشريف مف 

شير كانكف األكؿ 
0202  

 المكسكمة الماجستير رسالة -116
 كعالقتيا الرياضية القّيـ) بػ

 الثالث االربعاء يكـ  النفس عمـقسـ 
 مف كالعشريف
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 العبي لدل الشخصية بسمات
(  العراقية الكطنية المنتخبات
  حسيف ميدم ندا لمطالبة

 األكؿ كانكف شير
0202 

كمية اآلداب مف ضمف المعالـ  -117
الجامعية البارزة في التعميـ 
العالي )انتاج مقطع فيديك 

 كثائقي( 

دائرة العالقات 
كاإلعالـ في كزارة 
التعميـ العالي 
كالبحث العممي 

 كحدةبالتعاكف مع 
 اإلعالـ في الكمية

 الثالثاء يكـ
 كالعشريف التاسع

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

ندكة عممية الكتركنية بعنكاف )  -118
جدلية العالقة بيف الديف 

 كالفمسفة ( 

قسـ الفمسفة 
كحدة بالتعاكف مع 

 شؤكف العممية ال

 الخميس يكـ
حادم كالثالثيف ال

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

كمية اآلداب تعمف تسنـ احد  -119
تدريسيييا لرئاسة الَمجَمع 

 العممي العراقي 

أ.د. متمرس. 
محمد حسيف آؿ 
ياسيف / قسـ 
 المغة العربية  

 الخميس يكـ
الحادم كالثالثيف 

 كانكف شير مف
 0202 األكؿ

 0201 الثاني كانكف شير
كمية اآلداب تحيي الذكرل  -102

المئكية األكلى كاليكبيؿ 
الماسي لتأسيس الجيش 

 العراقي الباسؿ 

 الثالثاء يكـ عمادة الكمية 
 شير مفخامس ال

 الثاني كانكف
0201 

 الشرطة تينئ اآلداب كمية -101
 تأسيسيا عيد بمناسبة العراقية

  كالتسعكف التاسعة

تاسع السبت ال يكـ عمادة الكمية 
 كانكف شير مف

 0201 الثاني
 الثالثاء يكـ الجغرافية قسـ مدينة ٕالى ميدانية عممية رحمة -100
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 المعمكمات كنظـ  نير الفرات كٔاعالي ىيت
 بالتعاكفالجغرافية 

 األنبار جامعة مع

 شير مف الخامس
 الثاني كانكف

0201 
 الميني الماجستير رسالة -103

 النفسية الصالبة) بػ المكسكمة
 لدل الكظيفي بالرضا كعالقتيا

(  الداخمية كزارة منتسبي
  دكشاف صَكباف أحمد لمطالب

 الثالث االربعاء يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر

 الثاني كانكف
0201 

)  بعنكاف الكتركنية عممية ندكة -104
 في المجرمة المرأة صكرة

 (  األمريكية الركاية

 المغة قسـ
  اإلنجميزية

 الثاني الثالثاء يكـ
 شير مف عشر

 الثاني كانكف
0201 

 مف األكلى المرحمة تنفيذ -105
 كمية عمادة ابنية صيانة

 اآلداب

عمادة الكمية 
 مع بالتعاكف

 العممية الحكزة
 في الشريفة

 األشرؼ النجؼ

 الخميس يكـ
 كالثالثيف الحادم

 كانكف شير مف
 0201 األكؿ

أسماء الطمبة المقبكليف في  -106
كمية اآلداب لمعاـ الدراسي 

0202 /0201  

شعبة التسجيؿ 
 كشكؤف الطمبة 

 الثالث االربعاء يكـ
 شير مف عشر

 الثاني كانكف
0201 

 جامعة اآلداب كمية في قسـ -107
)  بعنكاف عممية محاضرة بغداد

 مكاقؼ.. األسد مكتبة
 كياف أ.ـ.د.(  كمشاىدات

 حاـز احمد

 العربية المغة قسـ
 فعاليات ضمف
 الثقافي المكسـ

 الثالثاء يكـ
 مف عشر التاسع

 الثاني كانكف شير
0201 
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 المتخرجيف استمارة إطالؽ -108
  بغداد جامعة في اإللكتركنية

  

 التأىيؿكحدة 
  كالتكظيؼ

 الثامف االثنيف يكـ
 شير مف عشر

 الثاني كانكف
0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة -109
 في المينة أخالقيات كاقع) بػ

 دراسة:  التعميمية المؤسسات
 لتدريسي ميدانية اجتماعية

 شاكر لمطالب(  بغداد جامعة
  عاتي حسب

 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 كالعشريف الثامف

 كانكف شير مف
 0201 الثاني

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -132
 دراسة في المحدثيف مناىج) بػ

(  تأصيمية دراسة:  الفعؿ
  سعدكف كامؿ حيدر لمطالب

 الخميس يكـ العربية المغة قسـ
 كالعشريف الثامف

 كانكف شير مف
 0201 الثاني

 افضؿ)  بعنكاف الكتركنية دكرة -131
 (  الرقمي التعمـ تطبيقات

 سينا ابف كحدة
 اإللكتركني لمتعميـ

 مركز مع بالتعاكف
 ابف سينا التعميـ

 في اإللكتركني
  بغداد جامعة

 الرابع االحد يكـ
 مف كالعشريف

 الثاني كانكف شير
0201 

)  عف إلكتركنية محاضرة -130
 كاحتساب متابعة طرائؽ

 نظاـ:  الطالب عالمات
 ضمف(  Grading الدرجات
)  بعنكاف اإللكتركنية الدكرة
 الرقمي التعمـ تطبيقات افضؿ

 سينا ابف كحدة
 اإللكتركني لمتعميـ

 مركز مع بالتعاكف
 التعميـ سينا ابف

 في اإللكتركني
 بغداد جامعة

 االثنيف يكـ
 كالعشريف الخامس

 كانكف شير مف
 0201 الثاني
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 ) 
)  بعنكاف ٕالكتركنية محاضرة -133

 ضمف(  التفاعمي التعميـ
)  بعنكاف اإللكتركنية الدكرة
 الرقمي التعمـ تطبيقات افضؿ

 ) 

 سينا ابف كحدة
 اإللكتركني لمتعميـ

 مركز مع بالتعاكف
 التعميـ سينا ابف

 في اإللكتركني
 بغداد جامعة

 الثالثاء يكـ
 كالعشريف السادس

 كانكف شير مف
 0201 الثاني

 مياـ)  عف ٕالكتركنية محاضرة -134
 االمتحانية المجاف تشكيؿ

 الدكرة ضمف(  االفتراضية
 افضؿ)  بعنكاف اإللكتركنية
 (  الرقمي التعمـ تطبيقات

 سينا ابف كحدة
 اإللكتركني لمتعميـ

 مركز مع بالتعاكف
 التعميـ سينا ابف

 في اإللكتركني
 بغداد جامعة

 االربعاء يكـ
 كالعشريف السابع

 كانكف شير مف
 0201 الثاني

اآلداب تشترؾ في كمية  -135
فعاليات المؤتمر العممي لبيت 

 الحكمة عف الفكر المساني

مغة العربية ال قسـ
أ.ـ.د. إخالص 
 محمد عيداف 

االربعاء  يكـ
العشريف  الخميسك 
كالعشريف  محادالك 

 كانكف شير مف
 0201 الثاني

كمية اآلداب تستقبؿ طمبتيا  -136
الجدد في الدراسات األكلية 

 0202حالي لمعاـ الدراسي ال
– 0201  

عمادة الكمية 
بالتعاكف مع 
شؤكف الطمبة 

 كالتسجيؿ 

االحد الحادم  يكـ
كالثالثيف مف شير 

كانكف الثاني 
0201  

  0201شير شباط 
 المكسكمة الماجستير رسالة -137

 ركايات في األب شخصية) بػ
 لمطالبة(  المختارة تايمر آف

 المغة قسـ
  االنجميزية

 األكؿ االثنيف يكـ
 شباط شير مف

0201 
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  الياس ثائر ميرنا
 المكسكمة الماجستير رسالة -138

 في اإلسالمي الشمعداف) بػ
 الكفيؿ متحؼ مكجكدات ضكء
(  مختارة نماذج:  كربالء في

 محمد حسيف رشا لمطالبة
  عمي

 األكؿ االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 شباط شير مف

0201 

رسالة الماجستير المكسكمة  -139
بػ) عمـ الكالـ الجديد عند 

حيدر حب اهلل ( لمطالبة نكر 
 عمي خستو 

 األكؿ االثنيف يكـ الفمسفة قسـ
 شباط شير مف

0201 

صدكر كتاب كثائقي بعنكاف )  -142
أضكاء عمى النشاطات 

  الطالبية
في كمية اآلداب جامعة بغداد 
"0216 – 0202" ( أ.ـ.د. 
كصاؿ صبيح كريـ ، أ.ـ.د. 

 محمد كليد صالح 

 الطالبية النشاطات
 مع كبالتعاكف

 اإلعالـ كحدة
  العامة كالعالقات

 الثاني الثالثاء يكـ
 شباط شير مف

0201 

رسالة الماجستير المكسكمة  -141
بػ) الخدمة االجتماعية الطبية 
في المستشفيات االيكائية : 
دراسة ميدانية في مستشفى 
ابف رشد كالرشاد ( لمطالب 

 عمر عيسى زيداف 

 الثالث االربعاء يكـ االجتماع  عمـ قسـ
 شباط شير مف

0201 

اطركحة الدكتكراه المكسكمة  -140
بػ) المساءلة االجتماعية 

 الرابع الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 شباط شير مف
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كالتمكيف القانكني في قطاع 
التعميـ : دراسة ميدانية ( 
 لمطالبة حناف راغب شاكر

0201 

ندكة عممية الكتركنية  -143
المكسكمة بػ) اصؿ الفمسفة 

كخرافة المعجزة الغربية ( أ.د. 
مصطفى النّشار رئيس 

 الجمعية الفمسفية المصرية

فمسفة ال قسـ
بالتعاكف مع مركز 

في ابف سينا 
 جامعة بغداد

 الثالث االربعاء يكـ
 شباط شير مف

0201 

كرشة عمؿ بعنكاف ) تأثير  -144
األحداث االجتماعية بعد عاـ 
 0217 عمى فئة األحداث ( 

جتماع اال عمـ قسـ
بالتعاكف مع 

منظمة الياسميف 
 لإلغاثة كالتنمية 

حد السابع اال يكـ
مف شير شباط 

0102  

ندكة عممية بعنكاف ) األدب  -145
الجاىمي في عيكف 

المستشرقيف ( أ.د. صبحي 
 ناصر حسيف 

 السابع االحد يكـ المغة العربية  قسـ
 شباط شير مف

0201 

رسالة الماجستير المكسكمة  -146
بػ) االفراط المعمكماتي كعالقتو 
بجكدة اتخاذ القرار ( لمطالبة 

 آية عبدالقدكس كامؿ 

 الثالثاء يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف التاسع
 0201 شباط

رسالة الماجستير / عمميات  -147
نفسية المكسكمة بػ) التحيز 
كعالقتو بجكدة القرار لدل 

مكظفي ىيئة اإلعالـ 
كاالتصاالت ( لمطالب حسيف 

 زامؿ محمد 

 االربعاء يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف العاشر
 0201 شباط
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ندكة عممية الكتركنية بعنكاف )  -148
التنظير بكصفو كاجبان  

الستئناؼ التفكير الفمسفي ( 
أ.د. محمكد حيدر مدير مركز 

دلتا لألبحاث المعمقة في 
 لبناف

قسـ الفمسفة 
بالتعاكف مع مركز 

ابف سينا في 
 جامعة بغداد 

يكـ االربعاء 
العاشر مف شير 

 شباط 0201

كرشة عمؿ الكتركنية بعنكاف )  -149
االستالؿ بالرسائؿ كاألطاريح 

كالبحكث العممية ككيفية 
 التعامؿ معيا ( 

 النشاطات شعبة
 بالتعاكف الطالبية

 التعميـ كحدة مع
 المستمر

 الخميس يكـ
 مف عشر الحادم
 شباط شير

0201 
كرشة عمؿ تأىيمية )09(  -152

 الكتركنية 
كحدة التأىيؿ 

 كالتكظيؼ
( 18 -14لممدة )

شير شباط 
0201  

تأجيؿ امتحانات الدراسات  -151
العميا كالتحّكؿ إلى التعميـ 
االلكتركني في الدراسات 

 األ كلية 

كزارة التعميـ العالي 
 كالبحث العممي 

سبت الثالث ال يكـ
عشر مف شير 

  0201شباط 

رسالة الماجستير المكسكمة  -150
بػ) التصكير الفني معياران  

لتفضيؿ الشعراء الجاىمييف في 
المكركث العربي ( لمطالب 

 حساـ َكاطع عطية 

 الثالثاء يكـ  العربية المغة قسـ
 مف عشر السادس
 شباط شير

0201 

اطركحة الدكتكراه المكسكمة  -153
بػ) المحادثة االفتراضية كثقافة 

االبتزاز كاالحتياؿ : دراسة 
انثركبكلكجية في مدينة بغداد 

 االربعاء يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 مف عشر السابع

 شباط شير
0201 
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 ( لمطالبة ىدل كريـ مطمؾ 
رسالة الماجستير المكسكمة  -154

بػ) األبعاد االجتماعية لألمف 
الفكرم في المناطؽ المتأثرة 
بالنزاع : دراسة ميدانية في 
محافظة صالح الديف ( 

 لمطالب ماجد حمداف اسماعيؿ 

 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 مف عشر الثامف

 شباط شير
0201 

كرشات العمؿ التدريبية  -155
الخاصة بالنشر العممي 
 كاالستعماؿ االمثؿ لبكابتي
(Google Scholar , 
Research Gate) ،

-H)كامكانية رفع مؤشر الػ
Index)  ، 

عمادة الكمية 
بالتعاكف مع مجمة 

 اآلداب 

لممدة مف يكـ 
االحد )1/04( 

كلغاية يكـ الثالثاء 
 )0201/0/16( 

كمية اآلداب تشترؾ في بطكلة  -156
جامعة بغداد المركزية 

 لمشطرنج 

شعبة النشاطات 
 الطالبية 

لثالثاء ا يكـ
 مفسادس عشر ال

 شباط شير
1020 

 عنكانيا افتراضية عمؿ كرشة -157
 كالصحافة التعميـ) 

 (  االلكتركنية

 التعميـ كحدة
  المستمر

 االربعاء يكـ
 مف عشر السابع

 شباط شير
0201 

 الكتركنية عممية محاضرة -158
 قراءة مشكالت مف)  عنكانيا
د. فكزية (  النيتشكم األثر

 / تكنس / بالتعاكف ضيؼ اهلل

 الفمسفة قسـ
 بالتعاكف مع مركز

في  سينا ابف
 جامعة بغداد 

 الخميس يكـ
 مف عشر الثامف

 شباط شير
0201 
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  العربي الفمسفي التجمع مع
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -159

 ىيدركجيمكرفكلكجية) بػ
 في خكرخكر كادم حكض

 التنمية في كأثره خانقيف قضاء
 نظـ تقانة باستخداـ البيئية

 الجغرافية المعمكمات
 لمطالب(  النائي كالتحسس

  أميف محمد عبدالقادر أسامة

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

  الجغرافية

 الخميس يكـ
 مف عشر الحادم
 شباط شير

0201 

 فاضؿ مسمـ نعي الباحث -162
 مرحمة في طالب عباس

  الدكتكراه

 االربعاء يكـ المغة العربية قسـ 
 مف عشر السابع

 شباط شير
0201 

 الصحة كزارة طمئنت -161
 الطبية مالكاتيا بأف المكاطنيف

 جميع أنيت ، كالصحية
 لمجابية الالزمة اإلجراءات

 الستقباؿ كالتحضير الكباء
 منظمة لمعايير طبقان  المصابيف
 كالمؤشرات ، الدكلية الصحة
 الشفاء حاالت ازدياد تسجؿ

  الكفيات بعدد كانخفاض

عالـ كحدة اإل
 كالعالقات العامة 

 السبت يكـ
 شير مف العشريف
 0201 شباط

 المكسكمة الماجستير رسالة -160
 في المخدرات لتعاطي العكد) بػ

 دراسة:  الشباب أكساط
 اإلصالح دائرة في ميدانية

ثاني االثنيف ال يكـ  االجتماع قسـ عمـ
 مف كالعشريف

 شباط شير
0201 
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 صابريف لمطالبة(  العراقية
  جاسـ حسيف

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -163
 في البالغية المعايير) بػ

:  المبتكرة الشعرية الصكر
 األكؿ العباسي العصر شعر

 حكراء لمطالبة(  انمكذجان 
  جاسـ ابراىيـ

 الثالث الثالثاء يكـ  العربية المغة قسـ
 مف كالعشريف

 شباط شير
0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -164
 العربية الركاية في العدمية) بػ

 الفمسفية أصكليا:  الحديثة
 لمطالبة(  األدبية كتمثالتيا

  حمكدم طو شيماء

 الخميس يكـ الفمسفة  قسـ
 كالعشريف الخامس

 شباط شير مف
 0201 الجارم

)  بعنكافكرشة عمؿ الكتركنية  -165
 (  التسكيؽ االلكتركني

تأىيؿ ال كحدة
 كالتكظيؼ 

جمعة ال يكـ
السادس كالعشريف 
مف شير شباط 

0201 
محاضرة عممية الكتركنية  -166

بعنكاف ) الجندر كتمثيمو 
( الثقافي في المسرح العراقي 

أ.ـ.د. ىديؿ قدمتيا 
 عبدالحميد

قسـ المغة 
 االنجميزية

بالتعاكف مع 
جامعة التركب 

 االسترالية

جمعة ال يكـ
السادس كالعشريف 
مف شير شباط 

0201 

الجغرافية تشترؾ بمعرض  -167
Esri  العالمي السنكم لمخرائط 

 مشركع الطالب أيكب أحمد 

قسـ الجغرافية 
كنظـ المعمكمات 

 الجغرافية 

 الجمعة يكـ
 كالعشريف السادس

 شباط شير مف
0201 
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 0201شير آذار 
أ.د. كسف سعيد  المعمـ  بيكـ تينئة -168

 عبكد عميد الكمية 
ثنيف االكؿ اال  يكـ

مف شير آذار 
0201  

 كالتبريكات التياني تقديـ -169
 المعطاء لممالكات التدريسية

 المعمـ يكـ بمناسبة

أ.د. منير حميد 
 السعدم رئيس

 بغداد جامعة

 االكؿ االثنيف يكـ
 آذار شير مف

0201 
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -172

 دراسة:  الداعشيات) بػ
 بغداد سجف لنزيالت اجتماعية
 لمطالبة(  لمنساء/  المركزم

  خميس غيداف ضمياء

 الثاني الثالثاء يكـ االجتماع عمـ قسـ
 آذار شير مف

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -171
 الخالفة قصكر تخطيط) بػ

 المتككمية مدينة في العباسية
-859/  ق 045-047"

 عمي غساف لمطالب(  ـ 861
  مصطفى

 الرابع الخميس يكـ اآلثار قسـ
 آذار شير مف

0201 

 حماية)  بعنكاف عممية ندكة -170
 استدامة كالتراث اآلثار

 (  الثقافي المكركث

 الثالث االربعاء يكـ اآلثار قسـ
 آذار شير مف

0201 
 الكتركنية عممية محاضرة -173

 كٕادارة تمثؿ أزمة) بعنكاف 
 الممارسات في المفاىيـ
 في مقاربة:  العربية الفمسفية
 األستاذ(  كالتطبيؽ النظرية

 الفمسفةقسـ 
 سينا ابف كمركز

 بغداد جامعة في

 الثالث االربعاء يكـ
 آذار شير مف

0201   
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 ىاني / المغرب إدريس
 الفمسفي المجمع مع بالتعاكف
  العربي

 الكتركنية عممية محاضرة -174
 اجتماع عمـ)  عنكانيا
 األستاذ(  كالمكت الشيخكخة
 العمر خميؿ معف الدكتكر

 السبت يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير مف السادس
   0201 آذار

 بيف كمية الكتركني اجتماع -175
 مع بغداد جامعة اآلداب

 لمتربية المتحدة األمـ منظمة
 آليات تطكير كالثقافة كالعمـ

  المشترؾ التعاكف

 اليكنسكك كرسي
 منع لدراسات

 الجماعية االبادة
 العالـ في

 اإلسالمي

 الرابع الخميس يكـ
 آذار شير مف

0201 

 المغة أساتذة أحد تنعى اآلداب -176
 جامعة اآلداب كمية العربية في

 أ.د. كىك تدريسييا احد بغداد
  جبار القادر عبد

 االربعاء يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف العاشر
 0201 آذار

 الكتركنية عممية محاضرة -177
 الفمسفي التفكير)  عنكانيا
 سياؽ في:  المعاصر العربي
 الَمجَمع مع بالتعاكف(  ككني

 العربي ، أ.د. خنجر الفمسفي
 لبناف مف حميو

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 اآلداب كمّية في
 بغداد جامعة

 الثاني الجمعة يكـ
 شير مف عشر
   0201 ٓاذار

 عمى لالطالع تفقدية جكلة -178
 االمتحانية العممية سير

 الدراسات لطمبة الحضكرية
 جامعة اآلداب كمية في العميا

 التعميـ كزير
 كالبحث العالي
 أ.د. نبيؿ العممي

 الصاحب عبد كاظـ

 االثنيف يكـ
 مف عشر الخامس

 0201 ٓاذار شير
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  بغداد
إجراء االمتحاف الحضكرم  -179

لطمبة الدراسات العميا في كمية 
 اآلداب 

عميد الكمية أ.د. 
 كسف سعيد عبكد 

 االثنيف يكـ
 مف عشر الخامس

 0201 ٓاذار شير
 كماؿ الدكتكر العراقي لمٔكرخا -182

 اهلل ذمة في احمد مظير
 الثالثاء يكـ قسـ التأريخ 

 مف عشر السادس
 0201 ٓاذار شير

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -181
 ادغار عند التربية فمسفة) بػ

 لمطالب(  تكفمر كالفيف مكراف
  رشيد حميد عالء

 الخميس يكـ الفمسفة قسـ
 مف عشر الثامف

 0201 آذار شير

 الكتركنية عممية محاضرة -180
 تطبيقية الفمسفة)  عنكانيا

 مع بالتعاكف(  بالضركرة
العربي ،  الفمسفي المجمع
 مصر مف دركيش أ.د. بياء

 الفمسفة قسـ
 مركز مع بالتعاكف

 في سينا ابف
 بغداد جامعة

 الخميس يكـ
 مف عشر الثامف

   0201 آذار شير

 المؤتمر تنظـ اآلداب -183
 العراقي الدكلي االفتراضي

)  بعنكاف عشر الثاني الياباني
 مف العربي كالعالـ الياباف

 ( الثقافة إلى النفط

 كمية مع بالتعاكف
 الجامعة اآلداب

 المستنصرية
 في تشيبا كجامعة
 مف كبدعـ الياباف

 الياباف مؤسسة

 يكـ مف لممدة ،
 الثاني االثنيف

 كلغاية كالعشريف
 الخميس يكـ

 كالعشريف الخامس
 آذار شير مف

0201 
 اآلداب كمية عميد السيدة كممة -184

 المؤتمر في بغداد جامعة
 العراقي الدكلي االفتراضي

أ.د. كسف سعيد 
 عبكد عميد الكمية 

الثاني  االثنيف يكـ
 مف كالعشريف

 0201 آذار شير
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 المكسكـ عشر الثاني الياباني
 مف العربي كالعالـ الياباف)  بػ

 ( الثقافة إلى النفط
 الكتركنية عممية محاضرة -185

 في الجسد فكرة)  عنكانيا
 عصر مف الفمسفي الفكر
 (  الحديث العصر إلى اليكناف

 النشاطات شعبة
 الطالبية بالتعاكف

 التعميـ كحدة مع
 المستمر

 الحادم االحد يكـ
 مف كالعشريف

 0201 آذار شير

 يرأس بغداد جامعة رئيس -186
 اطار في اآلداب كمية مجمس

 زيارتو ليا 

 حميد أ.د. منير
 رئيس السعدم
 بغداد جامعة

 الرابع االربعاء يكـ
 مف كالعشريف

 0201 آذار شير
 األقساـ في تفقدية جكلة -187

 سير عمى لالطالع العممية
 الحضكرية االمتحانية العممية

 العميا الدراسات لطالب
 كالدكتكراه الماجستير بمرحمتي

  الميني العالي كالدبمكـ

 حميد أ.د. منير
 رئيس السعدم
 بغداد جامعة

 اآلداب كمية كعميد
 أدنى مكقع مف

 الخميس يكـ
 كالعشريف الخامس

 ٓاذار شير مف
0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -188
 دراسة:  النجؼ حكزة) بػ

 عمي لمطالب(  انثركبكلكجية
  كريـ شناف

 الثالث الثالثاء يكـ االجتماع عمـ قسـ
 مف كالعشريف

 0201 آذار شير

 تكريـ عمى تحصؿ اآلداب كمية -189
 االحتفاء في المبدعات النساء

 العالمي المرأة بيكـ

أ.ـ.د. كصاؿ 
 صبيح كريـ 
ـ/ شعبة 

 النشاطات الطالبية 

 الخميس كـ
 كالعشريف الخامس

 آذار شير مف
0201 

 الكتركنية عممية محاضرة -192
 الفكر في العقؿ نقد)  عنكانيا

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 السابع السبت يكـ
 مف كالعشريف
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 المطمب بيف اإلسالمي
 كالتكظيؼ األبستمكلكجي

 مع بالتعاكف(  األيديكلكجي
أ.د.  العربي الفمسفي المجمع

 الشريؼ طكطاك / الجزائر

 اآلداب كمّية في
 بغداد جامعة

   0201 آذار شير

 االفتراضي المؤتمر ختتاـا -191
 الثاني الياباني العراقي الدكلي
 كالعالـ الياباف)  بعنكاف عشر
 ( الثقافة إلى النفط مف العربي

 كمية مع بالتعاكف
 الجامعة اآلداب

 المستنصرية
 في تشيبا كجامعة
 مف كبدعـ الياباف

 الياباف مؤسسة
/  الدكلي لمتعاكف

 جايكا

 الخميس يكـ
 كالعشريف الخامس

 آذار شير مف
0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -190
 السياسي التطرؼ) بػ

 كعالقتيما األخالقي كاالستبعاد
 لمطالب(  السياسية بالثقة

  ناصر عدناف صالح

 الثالث الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 مف كالعشريف

 0201 آذار شير

 مع يمتقي بغداد جامعة رئيس -193
 كعمـ الجغرافية قسمي أساتذة

 النفس

 الثامف االحد يكـ 
 مف كالعشريف

 0201 ٓاذار شير
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -194

 كعالقتيا الفارقة االنفعاالت) بػ
 كقمؽ الذاتي باإلشفاؽ
 قصي لمطالب(  الشيخكخة
  معيف أـ جابر

 التاسع االثنيف يكـ النفس عمـ قسـ
 مف كالعشريف

 0201 آذار شير
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 المكسكمة الماجستير رسالة -195
 االيجابية الشيخكخة) بػ

 لدل الذاتي باالشفاؽ كعالقتيا
 آيات لمطالبة(  السف كبار

  حسف محمد

 األكؿ الخميس يكـ  النفس عمـ قسـ
 نيساف شير مف

0201 

 مع يمتقي بغداد جامعة رئيس -196
 كالمغة اآلثار قسمي أساتذة

 اإلنجميزية

 التاسع االثنيف يكـ 
 مف كالعشريف

 0201 ٓاذار شير
 تطكعي عمؿ حممة تنفيذ -197

 اآلداب كمية حدائؽ لتشجير
 النشاطات شعبة

 الطالبية
 التاسع االثنيف يكـ

 مف كالعشريف
 0201 آذار شير

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -198
 كالمدكف المرئي التكثيؽ) بػ

 اآلشكرم العصر في لمحدث
 طالب عمي لمطالب(  الحديث

  منعـ

 الثالثاء يكـ  التأريخ قسـ
 شير مف الثالثيف
  0201 آذار

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -199
 لمكاقع الفنية النتاجات) بػ

:  المكصؿ كسد مكصؿ اسكي
(  ـ 673 – ـ.ؽ 0222

 صالح سماح لمطالبة
  ابكالشكف

 االربعاء يكـ  اآلثار قسـ
 كالثالثيف الحادم

 آذار شير مف
0201  

 0201 نيساف شير
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -022

 العراقي الفكر في التخميد) بػ
 ـ.ؽ 539 -0822:  القديـ

 االثنيف يكـ التأريخ قسـ
 شير مف الخامس
  0201 نيساف
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  خمؼ زيداف ركزا لمطالبة( 
 المكسكمة الماجستير رسالة -021

 العراقية االنباء ككالة) بػ
 دراسة:  1982 -1959
 يعقكب أحمد لمطالب(  تأريخية

  يكسؼ

 االثنيف يكـ  التأريخ قسـ
 شير مف الخامس
  0201 نيساف

 المكسكمة الماجستير رسالة -020
 غير اقتصادية نصكص) بػ

 البابمي العصر مف منشكرة
 حرمؿ تؿ مكقع مف القديـ
(  القديمة شادكبكـ:  األثرم

  عمي مكسى ريـ لمطالبة

 االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 شير مف الخامس
 0201 نيساف

 المكسكمة الماجستير رسالة -023
 متحؼ في الحرب لباس) بػ

(  فنية آثارية دراسة:  الكفيؿ
  محسف عالي سمكل لمطالبة

 االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 شير مف الخامس
 الجارم نيساف

0201  
 زيادة في تبحث اآلداب كمية -024

 المؤسسات مع العممي التعاكف
   اليابانية األكاديمية

 حميد أ.د. منير
 رئيس السعدم
 بغداد جامعة

 اآلداب كمية كعميد
 ، أدنى مكقع مف

 السيد مع
 ككتارك سكزككي
 الياباني السفير

 كالكفد العراؽ في
 المرافؽ األكاديمي

 االحد يكـ كذلؾ
 شير مف الرابع

 0201 نيساف
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 لو
 االلعاب)  بعنكاف تدريبية دكرة -025

 القدـ كرة في الصغيرة الجانبية
 ) 

 النشاطات شعبة
 الطالبية بالتعاكف

 التعميـ كحدة مع
 المستمر

 االربعاء يكـ
 شير مف السابع
  0201 نيساف

 الكتركنية عممية محاضرة -026
 التفكير امكاف في)  عنكانيا

 (  الجائحة في الفمسفي

 الفمسفة قسـ
سينا  ابف كمركز

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

 االربعاء يكـ
 شير مف السابع
  0201 نيساف

 بغداد جامعة اآلداب كمية في -027
)  بعنكاف الكتركنية محاضرة

 حرب' بكدريارد جكف كتاب
' بالفعؿ تحدث لـ الخميج

 المحاكاة حكؿ كنظريتو
 الالحقيقة تخفي التي كالحقيقة

 ) 

 المغة قسـ
  اإلنجميزية

 الخميس يكـ
 شير مف الثامف
  0201 نيساف

 المغة أساتذة أحد تنعى اآلداب -028
 العربية

 المنعـ عبد أ.ـ.د.
 النصر  عزيز

 التاسع الجمعة يكـ
 نيساف شير مف

0201  
 المكسكمة الماجستير رسالة -029

 كعالقتو الذات تماسؾ) بػ
 لدل الشخصي النمك بمبادرة
 إياد لمطالبة(  الدكلة مكظفي

  عيداف كريـ

 الحادم االحد يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر

  0201 نيساف

 الحادم االحد يكـ  العربية المغة بقسـ المكسكمة الماجستير رسالة -012
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 أبي عمى سيده ابف ردكد) بػ
 دراسة:  سالـ بف القاسـ عبيد

 نبياف لمطالب(  كتحميؿ
  سالـ إبراىيـ

 شير مف عشر
   0201 نيساف

 المكسكمة الماجستير رسالة -011
 كعالقتو المخاطر ادراؾ) بػ

 طمبة لدل االجتماعية بالثقة
 نعيـ عيكد لمطالبة(  الجامعة

  حسف

 الثاني االثنيف يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر

  0201 نيساف

 الكتركنية عممية محاضرة -010
 التفمسؼ يمكف ىؿ)  عنكانيا

 (  اليايدغرم النص ٔافؽ خارج

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

 الثاني االثنيف يكـ
 شير مف عشر

 0201 نيساف

 االنقاض لرفع جديدة حمالت -013
حدائؽ  كتشجير كتنظيؼ

 كساحاتيا الكمية

 كحدة اليندسة
الزراعية كشعبة 

الخدمات بالتعاكف 
مع دائرة بمدية 

 الرصافة 

 الثامف االحد يكـ
 شير مف عشر

 0201 نيساف

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -014
 في الصحافة تمثالت) بػ

 القرف في العربية الركاية
 لمطالب(  كالعشريف الحادم

  نعيمو مكطكؼ محمد

 الثامف االحد يكـ  العربية المغة قسـ
 شير مف عشر

  0201 نيساف

)  بعنكاف تدريبية كرشة -015
 في اليدكية الصناعات

 االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 كالعشريف السادس
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 كاإلسالمية القديمة الحضارتيف
 ) 

 نيساف شير مف
0201 

 بكلكنيا جامعة مف خبير -016
 كمية ضيافة في اإليطالية

 عف محاضرة لتقديـ اآلداب
 في اآلثارية البعثة أعماؿ

 نينكل مدينة

 الثالثاء يكـ ثار اآل قسـ
 كالعشريف السابع

 نيساف شير مف
0201  

 المكسكمة الماجستير رسالة -017
 المٔكىالت) بػ

 في لمسياحة الجيكمكرفكلكجيػة
 التقنيات باستخداـ ساكة بحيرة

 لمطالبة(  الحديثة الجغرافية
  ميدم رافد ٓاية

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 الجغرافية 

 الخميس يكـ
 كالعشريف التاسع

 نيساف شير مف
0201  

 0201شير آيار 
 العممية النجاحات معرض -018

 المكسكـ الثقافي كالميرجاف
 كالعمماء العمـ منار اآلداب) ب

 ) 

 ضماف شعبة
 كتقكيـ الجكدة
 الجامعي األداء
 شعبة مع بالتعاكف

  الطالبية النشاطات

 الثالث االثنيف يكـ
 آيار شير مف

0201   

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -019
 الدينيف في االلو صكرة) بػ

 في دراسة:  كالبيائي المندائي
 لمطالب(  الكعي انثركبكلكجيا
  ضمد محسف سعدكف

 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 شير مف السادس
 0201 آيار

 المكسكمة الماجستير رسالة -002
 غير التراثية المباني) بػ

 الثالث االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 آيار شير مف
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(  كرككؾ مدينة في المدركسة
  يكسؼ احمد يكسؼ لمطالب

0201  

 العالي الميني الدبمكـ رسالة -001
) بػ المكسكمة السالـ بناء في

 المؤسسات في النزاع تحكيؿ
 حالة دراسة:  الحككمية

 في العشائر شؤكف مديرية
 دعاء لمطالبة(  الداخمية كزارة

  خضير عمي

 الرابع الثالثاء يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 آيار شير مف

0201 

 العالي الميني الدبمكـ رسالة -000
) بػ المكسكمة السالـ بناء في

 داعش عكائؿ دمج اعادة
 المجتمعي السمـ عمى كتأثيره

 مخيـ في ميدانية دراسة: 
 صالح محافظة في الشيامة

 جميؿ ركاء لمطالبة(  الديف
  حميد

 الرابع الثالثاء يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 آيار شير مف

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -003
 لتجارة الجغرافي التحميؿ) بػ

 لممدة الخارجية العراؽ
 كفؽ" 1999-0219"

 االقتصادية التغيرات
 التنمية عمى كاثرىا كالسياسية

 جبار لمطالب(  االقتصادية
  جبيؿ عبد

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

  الجغرافية

 االربعاء يكـ
 شير مف الخامس
 0201 آيار

 الخميس يكـ  التأريخ قسـ المكسكمة الماجستير رسالة -004
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 بف حاتـ الطيبي الداعي) بػ
/ ق596ت" الحامدم إبراىيـ

 السياسي كدكره" ـ1199
 لمطالبة(  اليمف في كالفكرم

  َكاطع ىادم أسماء

 شير مف السادس
 0201 آيار

 العالي الميني الدبمكـ رسالة -005
) بػ المكسكمة السالـ بناء في

 المتحدة األمـ برنامج تٔاثير
 في السالـ تحقيؽ في اإلنمائي
 جميؿ حيدر لمطالب(  العراؽ

  خمؼ

 الثالثاء يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 مف عشر الحادم

 0201 ٓايار شير

 العالي الميني الدبمكـ رسالة -006
) بػ المكسكمة السالـ بناء في

 غير -العاطميف لدل التطرؼ
 مدينة في العمؿ عف العاطميف
 عبدالجميؿ لمطالب(  بغداد

  عبدالقادر محمد

 العاشر االثنيف يكـ  االجتماع عمـ قسـ
 ٓايار شير مف

0201 

 المدني الدفاع اجراءات تطبيؽ -007
 كمية في العامة كالسالمة

 اآلداب

المجنة الفرعية 
 لمدفاع المدني

 الرابع الجمعة يكـ
 شير مف عشر
 0201 آيار

 الكتركنية تدريبية عمؿ كرشة -008
 تقديـ ميارات تطكير)  بعنكاف

 التعميـ عبر المحاضرات
 ( اإللكتركني

 سينا ابف كحدة
  اإللكتركني لمتعميـ

 الجمعة يكـ
 كالعشريف الحادم

 ٓايار شير مف
0201  

 المكسكمة الماجستير رسالة -009
 في الحضرية المشكالت) بػ

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 االربعاء يكـ
 كالعشريف السادس
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 المرتفعة السكنية األحياء
 لحي تطبيقية دراسة:  الكثافة

 رغد لمطالبة(  1 الصدر
  سدخاف حسكف

 آيار شير مف  الجغرافية
0201  

 الكتاب مف األكلى الطبعة -032
 كبناء اإلعػالـ) بػ المكسكـ

 د. محمد كليد صالح (  السالـ

 عمـ قسـ
االجتماع/ 

 العميا الدراسات
 الدبمكـ برنامج

 بناء الميني
 كتحكيؿ السالـ
 بالتعاكف الصراع
 جامعة مع

 النمسا/ انسبركؾ
 األمؿ كجمعية
 كبرنامج العراقية
 المتحدة األمـ

 اإلنمائي

 االربعاء يكـ
 كالعشريف السادس

 آيار شير مف
0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة -031
 كعالقتيا الزائفة الذات) بػ

 لدل النرجسية بالشخصية
 لمطالبة(  الجامعة طمبة

  عطية عمي ميساء

 الخميس يكـ  النفس عمـ قسـ
 كالعشريف السابع
 آيار شير مف

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -030
 كدكرىا القركييف جامعة) بػ

 األقصى المغرب في الكطني
 لمطالب(  1956 – 1910

 الثالثيف االحد يكـ التأريخ  قسـ
 آيار شير مف

0201 
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  جبكرم رشيد عمار
 شير حزيراف 

 المكسكمة الماجستير رسالة -033
 كنزعتو البيي محمد) بػ

 جاسـ كفاء لمطالبة(  النقدية
  كاظـ

 الخميس يكـ  الفمسفة قسـ
 شير مف الثالث

 0201 حزيراف

 الكتركنية تدريبية عمؿ كرشة -034
 الجكدة كمعايير ضكابط)بعنكاف
 كفقا االلكتركني الصؼ في

 المتابعة استمارة لمتطمبات
 ( اإللكتركنية

 التعميـ كحدة
 المستمر بالتعاكف

 ضماف شعبة مع
 الجكدة

 االربعاء يكـ
 كالعشريف السادس

 ٓايار شير مف
0201 

 االستعداد عف تعمف اآلداب -035
 بغداد حكار مؤتمر إلقامة
 0201 الرابع الدكلي

 االستشارم المكتب
 مع كبالتعاكف

 العراقي المركز
 ككزارة لمحكار

 كمجمكعة النفط
 التفكير مراكز مف

  العراقية

 االربعاء يكـ
 كالعشريف السادس

 ٓايار شير مف
0201 

 كالباحث كفاة المؤرخ نعي.. -036
 الدكتكر األستاذ االقتصادم

  الكبيسي عبدالمجيد حمداف

 الثامف الجمعة يكـ قسـ التأريخ 
 مف كالعشريف

  0201 آيار شير
 الكتركنية عممية محاضرة -037

..  الفمسفية التجربة)  عنكانيا
 كالتكظيفات الماىية في قراءة

 لمشيخ شفيؽ جرادم / لبناف ( 

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

 الثالثيف االحد يكـ
 ٓايار شير مف

0201 



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                              وحدة اإلعالم والعالقات العامة
 

40 

 بعنكاف افتراضية نقاشية ندكة -038
 الفيمسكؼ لككاش جكرج) 

 سيرتو في قراءات.. كالمؤرخ
 (  مؤلفاتو مف كنماذج

 جامعة اآلداب كمية
مع تشترؾ  بغداد
 الدراسات قسـ

 بيت/  التأريخية
  الحكمة

 الخميس يكـ
 شير مف الثالث

 0201 حزيراف

 عممي لقاء تنظـ اآلداب -039
 قسـ طالب بيف الكتركني
 القانكف كمية كجامعتي التأريخ

 في كالسياسة كاالقتصاد
 اليابانية تشيبا تشيبا جامعة

 الجامعة اآلداب كمية
  المستنصرية

طالب  التأريخ قسـ
 الدراسات في

  األكلية

 الخميس يكـ
 كالعشريف السابع
 آيار شير مف

0201 

042-  
)  عنكانيا عممية محاضرة

(  الغمكسيماطيقا عف أحاديث
أ.د. يكسؼ محمد جابر 

 اسكندر 

 العربية المغةقسـ 
بالتعاكف مع 

 المسانييف جمعية
 العراقييف

 السابع االثنيف يكـ
 حزيراف شير مف

0201 

 جامعة اآلداب كمية اشتركت -041
 المجنة اعماؿ في بغداد
 العميا الدراسات لفتح الكزارية
 كمية في الدكتكراه مرحمة

  تكريت بجامعة اآلداب

قسـ الجغرافية 
كنظـ المعمزمات 

 الجغرافية 

 السادس االحد يكـ
 حزيراف شير مف

0201 

 سبار لمكقع تفقدية زيارة -040
  اليكسفية منطقة في األثرم

معاكف العميد 
لمشؤكف اإلدارية 
أ.ـ.د. سييمة نجـ 

 عبد

 الثامف الثالثاء يكـ
 حزيراف شير مف

0201 
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 مف األكلى الطبعة صدرت -043
 العراؽ) ب المكسكـ الكتاب

 مف عامان  ثمانكف كالياباف
 بمركر احتفاء.. الصداقة

 العالقات عمى عامان  ثمانيف
-1939" كالياباف العراؽ بيف

0219 ) " 

 قسـ التأريخ مف
 كترجمة تحرير
 محمكدأ.د. 

 القيسي  عبدالكاحد

 الخميس يكـ
 شير مف العاشر
  0201 حزيراف

 الكتركنية عممية محاضرة -044
 في االبداع أزمة)  عنكانيا

 (  العربية الثقافة

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 اآلداب كمّية في
بغداد  جامعة

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

 الثالثاء يكـ
 مف عشر الخامس
 حزيراف شير

0201  

 مف األكلى الطبعة صدرت -045
 العمارة) ب المكسكـ الكتاب
 المكاقع في كالرسكـ كاألختاـ
 دار عف(  القديمة اآلثارية

 العامة الثقافية الشؤكف
 الثقافة كزارة إلى التابعة

  كاآلثار كالسياحة

 قسـ التأريخ مف
 األستاذ تأليؼ
 مطر جكاد الدكتكر

  المكسكم

 االربعاء يكـ
 مف عشر السادس
 حزيراف شير

0201  

 العالي التعميـ كزير زار -046
 كاظـ نبيؿ.د. أ العممي كالبحث

 رئيس بصحبة الصاحب عبد
 حميد منير. د.أ بغداد جامعة

 عمى كاطمع ، السعدم

 النتاجات معرض
 في األكؿ العممية

  بغداد جامعة

 الخميس يكـ
 مف عشر السابع
 حزيراف شير

0201  
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 إلفتتاحو الجارية اإلستعدادات
 قاعة في ، القادـ األسبكع في

 لممكتبة العامة األمانة
  المركزية

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -047
 سياسة في النفسية الحرب) بػ

:  ـ.ؽ 610 -911 آشكر
 كسائميا في تأريخية دراسة

 ميدم لمطالب(  كنتائجيا
  مطير ناىي

 الثامف الثالثاء يكـ التأريخ  قسـ
 شير مف عشر
 0201 آيار

 المكسكمة الماجستير رسالة -048
 الحداثكم بعد ما الشاعر) بػ

 قصائد في دراسة:  كاعظان 
(  ككلنز بيمي لمشاعر مختارة

  جكاد إبراىيـ مفتف لمطالب

 المغة قسـ
  اإلنجميزية

 االثنيف يكـ
 كالثالثيف الحادم

 آيار شير مف
0201  

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -049
 بالد في المصميات عمارة) بػ

 فكزم كرار لمطالب(  الرافديف
  عبدعمي

 السادس االحد يكـ  اآلثار قسـ
 حزيراف شير مف

0201  

 استعدادىا تعمف اآلداب كمية -052
 التنافسي االمتحاف النطالؽ

 يكـ العميا لمدراسات الحضكرم
 المقبؿ الدراسي لمعاـ غد

0201  /0200  

عميد الكمية أ.ـ.د. 
عبدالحميـ رحيـ 

   عمي 

االثنيف  يكـ
 الحادم كالعشريف

 حزيراف شير مف
0201  

 أ.د. منير بغداد جامعة رئيس -051
 اجراء يتفقد السعدم حميد

شعبة الدراسات 
 العميا 

 الثاني الثالثاء يكـ
 مف كالعشريف



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                              وحدة اإلعالم والعالقات العامة
 

43 

( 393)لػ التنافسي االمتحاف
 الدراسات إلى متقدمان  طالبان 
 لمعاـ اآلداب كمية في العميا

 0200/  0201 الدراسي
 رئيس مساعد فييا كرافقو

العممية أ.د.  لمشؤكف الجامعة
 السامرائي  عبدالكريـ

 حزيراف شير
0201  

 اآلداب كمية أعمنت فيما -050
 اجراء عف بغداد جامعة

 الحضكرم التنافسي االمتحاف
 طالبان ( 393)لػ العميا لمدراسات

 ضمف العميا لمدراسات متقدمان 
 كالماجستير الدبمكـ برامج

 الكمية أقساـ في كالدكتكراه
 الدراسي العاـ ليذا العممية
0201  /0200  

 العميد معاكف
 العممية لمشؤكف

  العميا كالدراسات
 سعيد أ.د. كسف
  عبكد

 الثاني الثالثاء يكـ
 مف كالعشريف

 حزيراف شير
0201 

 معرضيا تفتتح بغداد جامعة -053
 العممية لمنتاجات األكؿ

 مع بالتزامف  االختراع كبراءات
  العراقي العمـ بيكـ االحتفاء

 الكمية مجمس
 االفتراضي 

 الثالث االربعاء يكـ
 مف كالعشريف

 حزيراف شير
0201  

 االفتراضية النقاشية الندكة -054
 أثر)  بعنكاف اقاميا التي

 السمـ في الدينية التعددية
 (  االجتماعي

 جامعة اآلداب كمية
بالتعاكف مع  بغداد

 الدراسات قسـ
 بيت/  الفمسفية

  الحكمة

 الرابع الخميس يكـ
 مف كالعشريف

 حزيراف شير
0201  

 السابع االحد يكـشعبة النشاطات  األكؿ الثقافي الميرجاف افتتاح -055
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 مف كالعشريف الطالبية  اآلداب كمية في
 حزيراف شير

0201 
 المكسكمة الدكتكراه أطركحة -056

 كدراسة ايتاَكاكي يكزك) بػ
 التحكؿ الحديث العرب تأريخ

 الدراسات إلى االستشراؽ مف
 ذكرل لمطالبة(  المناطقية
  عبدالقادر عادؿ

 الثامف االثنيف يكـ قسـ التأريخ 
 مف كالعشريف

 حزيراف شير
0201 

 الميني الماجستير رسالة -057
 األفكار) بػ المكسكمة

 بتغيير كعالقتيا السياسية
 بميداف العامميف لدل االتجاه

 طو لمطالب(  اإلعالـ
  رشيد عبدالرحيـ

 األكؿ الخميس يكـ  النفس عمـ قسـ
 تمكز شير مف

0201  

 الكتركنية عممية محاضرة -058
 ثكرة التصكؼ ىؿ)  عنكانيا
  ( ميممة ثكرة أـ ميتة

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 اآلداب كمّية في
 بغداد جامعة

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

 االربعاء يكـ
 شير مف الثالثيف
  0201 حزيراف

 0201شير تمكز 
 المكسكمة الماجستير رسالة -059

 االقتصادية السياسة) بػ
 الرئيس عيد في االمريكية

 الرابع االحد يكـ  التأريخ قسـ
 تمكز شير مف

0201  
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 1877 -1869 كراند يكليس
  سمماف كرد ميسكف لمطالبة( 

 الميني الماجستير رسالة -062
 استراتيجيات) بػ المكسكمة

 االحتجاجية الحركات رسائؿ
 التكاصؿ شبكات عبر

 بكؾ الفيس:  االجتماعي
 نجـ ميند لمطالب(  انمكذجان 

  عبد

 الثالثاء يكـ  النفس عمـ قسـ
 شير مف السادس
  0201 تمكز

 لألميف الخاص الممثؿ نائب  -061
 كمية في المتحدة لألمـ العاـ

 التنمية أىداؼ لتفعيؿ اآلداب
 لغاية عشر السبعة المستدامة

 بحمالت التكعية  0203 عاـ
 

 

 اآلداب كمية عميد
 أ.ـ.د. عبدالحميـ

يمتقي  عمي رحيـ
 برئاسة مع كفدان 
 إرينا السيدة

 – فكياشككفا
 نائب سكلكرانك

 الخاص الممثؿ
 لألمـ العاـ لألميف

 كالمنسؽ المتحدة
 لمشؤكف اإلقميمي

 في اإلنسانية
  العراؽ

 الرابع األحد يكـ
 تمكز شير مف

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -060
 النسطكرية الكنيسة) بػ

 العباسية بالخالفة كعالقتيا
 -945/  ق 334-656

 الخميس يكـ  التأريخ قسـ
 شير مف الثامف
  0201 تمكز
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 أكـر لمطالب(  ـ 1058
  مخمؼ عبداهلل

 مف لمكقاية تكعية حممة  -063
 ، اإلدماف كمكافحة المخدرات
 سييمة أ.ـ.د. عمييا أشرفت
 العميد معاكف عبد نجـ

  اإلدارية لمشؤكف

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

  الجغرافية

 الثالثاء يكـ
 شير مف السادس
 0201 تمكز

 العربي المؤرخ كساـ شيادة  -064
 اآلداب تدريسيي ألحد

ثار أ.د. قسـ اآل
 فيد سمماف سعد

 الرابع االربعاء يكـ
 شير مف عشر

 0201 نيساف
 المكسكمة الماجستير رسالة  -065

 في الشاخصة الكنائس) بػ
 لمطالبة(  العراؽ كجنكب كسط

  الميدم عبد فاضؿ باف

 الحادم االحد يكـ  اآلثار قسـ
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 المكسكمة الماجستير رسالة  -066
 الصدر ىادم محمد حسيف) بػ

 كالفكرم السياسي نشاطو
 دراسة:  0216 -1945
 جبر ستار لمطالب(  تأريخية

 كاظـ

 الحادم االحد يكـ  التأريخ قسـ
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 فميح الدكتكر األستاذ تٔابيف -067
 ذكراه في اهلل رحمو الركابي
  السنكية

كقسـ عمادة الكمية 
 المغة العربية 

 الحادم االحد يكـ
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -068
 مف لممدة العثمانية النقكد) بػ

/  ق 1341 -1168

 الثاني االثنيف يكـ  اآلثار قسـ
 شير مف عشر
 0201 تمكز
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 لمطالب(  ـ 1900 -1754
  عمي ابراىيـ بساـ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -069
 في العمراني التطكر) بػ

 النير كراء كما خراساف
 -802/  ق 389 -025
 فاضؿ مريـ لمطالبة(  ـ 999

  عمراف

 الثالث الثالثاء يكـ قسـ التأريخ 
 شير مف عشر
  0201 تمكز

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -072
 في السرد كراء ما تجميات) بػ

(  النسكية العربية الركاية
  كحيد حاتـ شذل لمطالبة

 الثالث االثنيف يكـ  العربية المغةقسـ 
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 العالي الميني الدبمكـ رسالة  -071
 التغطية)بػ المكسكمة

 بناء لمكضكعات الصحافية
 الكفاؽ في كدكرىا السالـ

 تحميمية دراسة: المجتمعي
 كالزماف الصباح لصحيفتي

 0202/ 12/ 1" مف لممدة
"( 0202/ 10/ 31 لغاية

  عبدالرزاؽ فارس نبأ لمطالبة

 الثالث الثالثاء يكـ قسـ عمـ االجتماع 
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -070
 ضكء في اإلليية األكامر) بػ

 لمطالبة(  المسمارية المصادر
  محمكد عبدالكىاب رشا

 الخميس يكـ  اآلثارقسـ 
 مف عشر الخامس
 تمكز شير

0201 
 الخميس يكـ  االجتماع عمـ قسـ المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -073
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:  السالـ كبناء النساء) بػ
 لمطالبة(  انثركبكلكجية دراسة

  محمد جساـ زينة

 مف عشر الخامس
 تمكز شير

0201 
 اجراء تعمف اآلداب كمية -074

 الحضكرية النيائية االمتحانات
 الدراسي لمعاـ العميا لمدراسات
 0201/ 0202 الحالي

 الخميس يكـ عمادة الكمية
 مف عشر الخامس
 تمكز شير

0201 
 الكتركنية عممية محاضرة -075

 الدكلة في المكاطنة)  عنكانيا
(  الككلكنيالية بعد ما الحديثة
 / جميكرية بكحناش أ.د. نكرة

 الجزائر 

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 اآلداب كمّية في
 بغداد جامعة

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

 الخميس يكـ
 مف عشر الخامس
 تمكز شير

0201 

 الزراعية األدغاؿ إلزالة حممة -076
 اآلداب كمية حدائؽ كتنظيؼ

 اليندسية المالكات
 كالخدمية الزراعية

 الثامف االحد يكـ
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 األستاذ تنعى العربية المغة -077
 صالح حسكبي نياد الدكتكر

 اهلل رحمو

 الرابع االربعاء يكـ العربية المغةقسـ 
 شير مف عشر
 0201 تمكز

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -078
 عميو)  الحسف اإلماـ كالـ) بػ

(  نصّيو دراسة( :  السالـ
  عباس  فاضؿ مسمـ لمطالب

 االثنيف يكـ  العربية المغة بقسـ
 كالعشريف السادس

 تمكز شير مف
0201 

 يحمؿ الذم الكتاب صدر -079
 كالجزيرة الخميج آثار)  عنكاف

 حريز د. جمعة
  اآلثار قسـ الطمبي

 األثنيف يكـ
 كالعشريف السادم
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 تمكز شير مف (  العربية
0201 

 شيادة تمنح اآلداب كمية -082
 العربية المغة في الدكتكراه

 مناقشة قبؿ تكفى لطالب
  أطركحتو

 

 العربية المغة قسـ
 لالطركحة

 كالـ) بػ المكسكمة
)  الحسف اإلماـ
( :  السالـ عميو

(  نصّيو دراسة
 مسمـ لمطالب
 عباس فاضؿ

 اهلل رحمو

 االثنيف يكـ
 كالعشريف السادس

 تمكز شير مف
0201 

 اإلشراؼ جياز رئيس معاكف  -081
 أ.ـ.د. عبد العممي كالتقكيـ

 سير يتفقد عمي حسيف الجبار
 اآلداب كمية في االمتحانات

 الثالثاء يكـ عمادة الكمية
 كالعشريف السابع

 تمكز شير مف
0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -080
 كعالقتو المعرفي البخؿ) بػ

 طمبة لدل االدراكية بالسرعة
 خالد لمطالب(  العميا الدراسات

 كاظـ جكاد

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 كالعشريف الثامف

 تمكز شير مف
0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -083
 اإلنساني األمف ميددات) بػ

 اجتماعية دراسة:  لمطفكلة
(  بغداد مدينة في ميدانية
 شياب شاكر نيمة لمطالبة

 االربعاء يكـ االجتماع عمـ قسـ
 كالعشريف الثامف

 تمكز شير مف
0201 

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ الميني الماجستير رسالة  -084
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 األسمكب) بػ المكسكمة
(  اإلندفاع – التأمؿ)  المعرفي
 لدل النفسي بالتكافؽ كعالقتو

 لمطالب(  الداخمية كزارة ضباط
 عمي عباس رعد

 كالعشريف الثامف
 تمكز شير مف

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة -085
 الكقت كادارة البيركقراطية) بػ

 دراسة:  التعميـ مؤسسات في
 صبر كفاء لمطالبة(  ميدانية

 نزاؿ

 الخميس يكـ االجتماع عمـ قسـ
 كالعشريف التاسع

 تمكز شير مف
0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة -086
 الترب خصائص تقييـ) بػ

 عمى كأثرىا تمر عيف لقضاء
 باستخداـ الزراعي االنتاج

 مزرعة:  الحديثة التقنيات
(  انمكذجان  الساقي ارض
  محمد عمي فاطمة لمطالبة

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 الجغرافية

 الخامس االحد يكـ
 مف كالعشريف

 تمكز شير
0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -087
 كاالنتباه الذاكرة تجزئة) بػ

 كعالقتيما الذات عمى المركز
 – الشخصية تبدد باضطراب

 فيصؿ بشرل لمطالبة(  الكاقع
  داكد

 االثنيف يكـ النفس عمـ قسـ
 كالعشريف السادس

 تمكز شير مف
0201 

كمية اآلداب تكاصؿ برامج  -088
اليكنسكك التعاكف مع منظمة 

في مجاؿ دراسات منع اإلبادة 

 الثالثاء يكـ عمادة الكمية 
 السابع كالعشريف

 تمكز شير مف



 MEDIA & PUBLIC RELATIONS UNIT                              وحدة اإلعالم والعالقات العامة
 

51 

 0201 الجماعية 
 الكتركنية عممية محاضرة -089

 راىنية فمسفة نيتشو)  عنكانيا
/ محمد أندلسي أ.د. ( 

 المغرب

 الفمسفة قسـ
 سينا ابف كمركز

 اآلداب كمّية في
 بغداد جامعة

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

  العربي

الجمعة  يكـ
 شير الثالثيف مف

 0201 تمكز

المؤتمر الطالبي االلكتركني   -092
 السنكم الثاني 

شعبة النشاطات 
 الطالبية 

السبت الحادم  يكـ
 شير مف كالثالثيف
 0201 تمكز

 0201شير آب 
 المكسكمة الماجستير رسالة  -091

 كعالقتو األخالقي المناخ) بػ
 لدل االجتماعية بالدافعية
(  الثانكم التعميـ مدرسي
 عبدالحسيف عالء لمطالب

  عبكد

 األكؿ االحد يكـ النفس عمـ قسـ
 آب شير مف

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -090
 إيياب عند الحداثة بعد ما) بػ

 رانيو لمطالبة(  حسف حبيب
  محمد سالـ

 األكؿ االحد يكـ الفمسفة قسـ
 آب شير مف

0201 

 سير يتفقد اآلداب كمية عميد -093
 الحضكرية النيائية االمتحانات

 األكلية لمدراسات

أ.ـ.د. عبدالحميـ 
رحيـ عمي / عميد 

 الكمية 

 األكؿ االحد يكـ
 آب شير مف

0201 
 شير مف الثالثيف الفمسفة قسـ الكتركنية عممية محاضرة  -094
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 نيتشو فمسفة راىنية)  عنكانيا
 ) 

سينا  ابف كمركز
 مع بالتعاكف

 الفمسفي المجمع
 العربي

 0201 تمكز

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -095
 لجماعات السياسية العقيدة) بػ

 دراسة:  الديني الخالص
(  بغداد في انثركبكلكجية

 رسكؿ محمد مرتضى لمطالب
  عمي

 الثاني االثنيف يكـ االجتماع عمـ قسـ
 آب شير مف

0201 

 الميني الماجستير رسالة -096
 الدعـ) بػ المكسكمة

 كعالقتو المدرؾ االجتماعي
 ضباط لدل النفسي بالصمكد

 محمد لمطالب(  الداخمية كزارة
  مجيد قيس

 الثالث الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 آب شير مف

0201 

 أساتذتيا تدعك اآلداب كمية -097
 لمتطعيـ كطالبيا كمكظفييا

  COVID-19 ضد

 الرابع االربعاء يكـ عمادة الكمية 
 آب شير مف

0201 
 المكسكمة الماجستير رسالة  -098

 كعالقتو المرف التفكير) بػ
 الشرطة ضباط لدل بالتفاكض
 سيؼ ىيثـ لمطالب(  العراقية

   اهلل عطا

 الرابع االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 آب شير مف

0201 

 الميني الماجستير رسالة  -099
 الشخصية) بػ المكسكمة

 الخميس يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف الخامس
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 بأساليب كعالقتيا االستباقية
 لدل الضغكط مع التعامؿ

 ماىر لمطالب(  الدكلة مكظفي
  جاسـ عيداف

 0201 آب

 الميني الماجستير رسالة  -322
 الذاتي التحكـ) بػ المكسكمة
 لدل باالنصياع كعالقتو

 محمد لمطالب(  اإلعالمييف
  مطمؾ مكسى

 الثامف االحد يكـ النفس عمـ قسـ
 آب شير مف

0201 

 عممية ندكة في تشترؾ اآلداب  -321
 نقدية مراجعة عف افتراضية

 االجتماع عمـ لمستقبؿ

 قسـ عمـ االجتماع 
 جاسـ أ.د. أفراح

 محمد

 الخميس يكـ
 شير مف الخامس
 0201 آب

 المكسكمة الماجستير رسالة -320
 كمضامينيا الرسائؿ صيغ) بػ

 نياية حتى األكدم العصر مف
 ضكء في القديـ البابمي العصر

 المنشكرة المسمارية النصكص
 سمر لمطالبة(  المنشكرة كغير

  عبدالكريـ عباس

 الخميس يكـ اآلثار عمـ قسـ
 مف عشر الثاني
 0201 آب شير

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -323
 المدف في المياه مكارد) بػ

 سنة حتى اإلسالمية العراقية
 لمطالب(  ـ1058/  ق656

  كاظـ صالح منتصر

 االربعاء يكـ اآلثار عمـ قسـ
 مف عشر الحادم

 0201 آب شير

 المكسكمة الماجستير رسالة  -324
 االستمالة سمككيات) بػ

 التاسع االثنيف يكـ النفس عمـ قسـ
 آب شير مف
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 باالىتماـ كعالقتيا االجتماعية
 مستعممي لدل الجسـ بصكرة
(  االجتماعي التكاصؿ كسائؿ
  ابراىيـ اسماعيؿ زينة لمطالبة

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -325
 لعكائؿ الثقافي السياؽ) بػ

 عمى كانعكاسو المتطرفات
 لمطالبة(  االجتماعي سمككيف

  اهلل فتح اهلل يد لمياء

 الخامس االحد يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 آب

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -326
 الحمالت في البابكية دكر) بػ

 اإلسالمي العالـ عمى الصميبية
-1295/  ق488-671

 حيدر لمطالب(  ـ1070
  مراد خضير

 الخامس االحد يكـ التأريخ قسـ
 شير مف عشر
 0201 آب

 المكسكمة الماجستير رسالة  -327
 بالتفكير كعالقتيا المتعة) بػ

 إبراىيـ شييد لمطالب(  النفعي
  عبد

 االثنيف يكـ النفس عمـ قسـ
 مف عشر السادس

 0201 آب شير

 الكتركنية عممية محاضرة  -328
 الفمسفية التحكالت)  عنكانيا

 ككركنا جائحة تحدم ظؿ في
 ) 

 الفمسفة قسـ
سينا  ابف كمركز

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

 العربي

 الخامس االحد يكـ
 شير مف عشر
 0201 آب

 بذكرل تعزم اآلداب كمية  -329
 الحسيف اإلماـ إستشياد

الخميس  يكـ عمادة الكمية 
التاسع عشر مف 
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 يكـ في( السالـ عميو)
 عاشكراء

 0201شير آب 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -312
 كعالقتيا الكالدية الدافعية) بػ

 طمبة لدل الذات بإعاقة
 فردكس لمطالبة(  اإلعدادية

  محمكد محمد

 الخميس يكـ النفس عمـ قسـ
 مف عشر التاسع
 0201 آب شير

اطركحة دكتكراه المكسكمة بػ)   -311
 لنظرية الفمسفية األبعاد

 سيغمكند عند النفسي التحميؿ
عمي ىاتؼ  ( لمطالب فركيد

 حسف 

 الخميس يكـ قسـ الفمسفة 
 مف عشر التاسع
 0201 آب شير

)  بعنكاف كتاب صدكر  -310
 البدني التدريب فسيكلكجيا

 ( العالي لإلنجاز

 النشاطات شعبة
 تٔاليؼ مف الطالبية

 كصاؿ الدكتكرة
 كريـ صبيح

 فاىـ كالدكتكر
 عباس عبدالكاحد
 بشرل كالدكتكرة

  عبدالرضا كاظـ

 الخامس االحد يكـ
 ٓاب شير مف عشر

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -313
 كعالقتيا اإلنجاز فجكة) بػ

 لدل االجتماعي بالقمؽ
 سركر لمطالبة(  المطمقات

  عبدالرحيـ عبدالحسيف

 الخميس يكـ النفس عمـ قسـ
 كالعشريف السادس

 آب شير مف
0201 

 الخميس يكـ اآلثار قسـ المكسكمة الماجستير رسالة  -314
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 العراؽ في الممكية النقكد) بػ
 لمطالب(  ـ1958 -1901
  عبدالميدم صالح أكس

 كالعشريف السادس
 آب شير مف

0201 
 األستاذ تنعى اآلداب كمية  -315

 رحمو الفتمي حميد الدكتكر
 اهلل

 الخميس يكـ قسـ المغة العربية 
 كالعشريف السادس

 آب شير مف
0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -316
 االجتماعي العنؼ مظاىر) بػ

 دراسة:  األرممة المرأة ضد
(  الحمة مدينة في ميدانية
  بستاف محمد إلياـ لمطالبة

 االثنيف يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير مف الثالثيف
 0201 آب

 الكتركنية عممية محاضرة  -317
 سركش الكريـ عبد) عنكانيا

 - العرفاني خطابو كتناقضات
 رؤل لكتاب نقدية مراجعة

 ( محمد 

 الفمسفة قسـ
سينا  ابف كمركز

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

 العربي

 االثنيف يكـ
 شير مف الثالثيف
 0201 آب

 الميني الماجستير رسالة  -318
 اليكية مجيكلية) بػ المكسكمة
 األخالقي باالستبعاد كعالقتيا

(  االرىابية التنظيمات لدل
  خضير رحيـ مصطفى لمطالب

 الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 كالثالثيف الحادم

 آب شير مف
0201 

 0201شير أيمكؿ 
 المكسكمة الماجستير رسالة  -319

 كعالقتو المعرفي التعاطؼ) بػ
”  المعرفي باألسمكب

 األكؿ االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 أيمكؿ شير مف

0201 
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 لمطالب” (  المركنة -التصمب
  حمادم إبراىيـ عدناف

 المكسكمة الماجستير رسالة  -302
 المدرؾ الكالدم الدعـ) بػ

 الذات كتنظيـ لالستقاللية
 المتميزيف لدل المعرفي

(  المتميزيف غير مف كأقرانيـ
  شاكر قاسـ أحمد لمطالب

 الخميس يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف الثاني
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -301
 الذات بيف العالقات) بػ

 كالعمـ الفمسفة في كالمكضكع
  خمؼ محمد آيات لمطالبة( 

 الخامس االحد يكـ الفمسفة قسـ
 أيمكؿ شير مف

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -300
 كعالقتو التجريبي التجنب) بػ

 لدل الضاغطة الحياة بأحداث
 ىدل لمطالبة(  الدكلة مكظفي

  جكاد ىادم

 الخامس االحد يكـ النفس عمـ قسـ
 أيمكؿ شير مف

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -303
 اإلسالمييف الشعراء شعر) بػ

 في المغمكريف كاألمكييف
:  العربية األدبية المصادر

 نجاح لمطالب(  كدراسة جمع
  عبدالرضا فيصؿ

 الخامس االحد يكـ العربية المغة قسـ
 أيمكؿ شير مف

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -304
 المكانية العالقات تحميؿ) بػ

 االنترنت الستخداـ

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 الجغرافية

 الخامس االحد يكـ
 أيمكؿ شير مف

0201 
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 في السكانية كالخصائص
 فاضؿ إيالؼ لمطالبة(  العراؽ

  أسد
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -305

 االجتماعي الصراع مظاىر) بػ
 كذبياف عبس قبيمتي شعر في

 ضكء في دراسة:  الجاىمي
 أحمد لمطالب(  الثقافي النقد

  حمك حسف

 الثالثاء يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف السابع
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -306
 كعالقتيا المينية اليكية) بػ

 لدل الشخصية بالسمات
(  المتكسطة المرحمة مدرسي
  حسف عباس احمد لمطالب

 الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف السابع
 0201 أيمكؿ

 الميني الماجستير رسالة  -307
 االنفعالي الكعي) بػ المكسكمة
 القرار اتخاذ بجكدة كعالقتو
 األمف جياز ضباط لدل

 عمي لمطالب(  الكطني
  عبدالكريـ عبدالحسيف

 الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف السابع
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -308
 كعالقتيا اإلعاقة تقبؿ) بػ

 لمطالبة(  االجتماعي باإلسناد
  عبدالرافع أحمد رقيو

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف الثامف
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -309
 شعر في الكفاء مظاىر) بػ

 االربعاء يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف الثامف
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 دراسة:  األمكم العصر
 لمطالبة(  فنية مكضكعية
  خمؼ سالـ ضحى

 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -332
 كاشيد – سيف الكركاء ممؾ) بػ

:  ـ.ؽ 1833 -1865“
 ضكء في تأريخية دراسة
 لمطالبة(  الحضارية المنجزات

  جبار حيدر سمر

 االربعاء يكـ التأريخ قسـ
 شير مف الثامف
 0201 أيمكؿ

 الميني الماجستير رسالة  -331
 الشخصية) بػ المكسكمة
 الحربي لممراسؿ اإليجابية

 الضغكط مع بالتعامؿ كعالقتيا
  كاظـ فاضؿ أيكب لمطالب( 

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف الثامف
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -330
 مف حنفي حسف مكقؼ) بػ

 محمد سراب لمطالبة(  الحداثة
  صفر

 الخميس يكـ الفمسفة قسـ
 شير مف التاسع
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -333
 الفكر في االستقالؿ) بػ

 أسسو في دراسة:  المساني
 حكيـ لمطالب(  المعرفية

  عكاد مكحاف

 الخميس يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف التاسع
 0201 أيمكؿ

 الميني الماجستير رسالة  -334
 الحضكر قمؽ) بػ المكسكمة

 لدل الكظيفي بالرضا كعالقتو

 الخميس يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف الثاني
 0201 أيمكؿ
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 لمطالب(  الداخمية كزارة ضباط
  سمماف عمي عبد محمد

 المكسكمة الماجستير رسالة  -335
 لممنتديات االجتماعي الدكر) بػ

 دراسة:  كالرياضية الشبابية
(  بغداد مدينة في ميدانية
 عبدالحسيف اآلء لمطالبة

  محسف

 الثاني االحد يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 الميني الماجستير رسالة  -336
 السمات) بػ المكسكمة

 الشائعات لمركجي الشخصية
(  الذات بتقدير كعالقتيا
  محمد عمي أحمد لمطالب

 الثاني االحد يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -337
 اإلسالمية األبكاب مطارؽ) بػ
 شاكر نغـ لمطالبة(  العراؽ في

  تركي

 الثالث االثنيف يكـ اآلثار قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -338
 عند األلكىية مفيكـ) بػ

 كالصابئة كالزرادشتية األيزيدية
 نكرم حناف لمطالبة(  المندائية

  الياس 

 الثالث االثنيف يكـ الفمسفة قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -339
 كعالقتو الذات ازدراء) بػ

 لدل الحياة عف بالرضا
 ديار لمطالبة(  المطمقات

 الثالث االثنيف يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ
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  عمي خضير
 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -342

 الديمكغرافي التحكؿ) بػ
 في االجتماعية كالسياسة

 في ميدانية دراسة:  العراؽ
 سرل لمطالبة(  بغداد مدينة

  مطر قاسـ

 الثالث االثنيف يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -341
 إسماعيؿ بف محمد اإلماـ) بػ

 عمييـ“ الصادؽ جعفر بف
 ـ829/  ىػ193 ت ”السالـ

 اإلسماعيمي المذىب في كأثره
 لمطالبة(  تأريخية دراسة: 

  سمماف حميد سما

 الرابع الثالثاء يكـ التأريخ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -340
 كعالقتيا الفارغة الذات) بػ

 لمطالبة(  الحب إلى بالحاجة
  كاظـ محي جكىر

 الرابع الثالثاء يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -343
 النصكص في المفارقة) بػ

 كالعياركف الشطار – النثرية
 إلى الثالث القرف مف انمكذجان 
:  لميجرة الخامس القرف
 لمطالب(  تحميمية دراسة

  فياض محمد صالح

 الرابع الثالثاء يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 الرابع الثالثاء يكـ االجتماع عمـ قسـ المكسكمة الماجستير رسالة  -344
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 كالتكافؿ الصحية التحديات) بػ
 ككركنا فايركس االجتماعي

 في ميدانية دراسة:  انمكذجان 
 استبرؽ لمطالبة(  بغداد مدينة

  محمكد طو

 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -345
 في التراثية كالدكر القصكر) بػ

/  321 محمة الكزيرية منطقة
  طارؽ أمؿ لمطالبة(  320

 الرابع الثالثاء يكـ اآلثار قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 يزكر اليابانية السفارة كفد  -346
 اآلداب  كمية

 عميد الكمية 
 أ.ـ.د. عبدالحميـ

 عمي رحيـ

 الرابع الثالثاء يكـ
 شير مف عشر
 0201 ٔايمكؿ

 الكتركنية عممية محاضرة  -347
 مصر في ديكارت)  عنكانيا
 المجركح الككجيتك بيف

 (  المذبكح كالككجيتك

 الفمسفة قسـ
سينا  ابف كمركز

 مع بالتعاكف
 الفمسفي المجمع

 العربي

 االربعاء يكـ
 مف عشر الخامس
 أيمكؿ شير

0201 

 الميني الماجستير رسالة  -348
 اإلقناع أساليب) بػ المكسكمة

 النفسية العمميات في
 المتشددة التكفيرية لمتنظيمات

 لمطالب” (  محتكل تحميؿ” 
  حسيف عمي محمد

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 مف عشر الخامس
 أيمكؿ شير

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -349
 االجتماعية االنعكاسات) بػ

 األسرم العنؼ قانكف لتشريع

 االربعاء يكـ االجتماع عمـ قسـ
 مف عشر الخامس
 أيمكؿ شير
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 مدينة في ميدانية دراسة: 
 منير نكر لمطالبة(  بغداد

  بشير

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -352
 اليمف ألىؿ الثقافية الحياة) بػ

 األمكم العصر نياية حتى
 751 -600/ ىػػ 1-130“

 حسف سحر لمطالبة(  مػػ
  عبدالرسكؿ

 االربعاء يكـ التأريخ قسـ
 مف عشر الخامس
 أيمكؿ شير

0201 

 المكسكمة الماجستير رسالة  -351
 كعالقتو الزكاجي التفكير) بػ

 طمبة لدل الذات بكشؼ
 مؤيد رافع لمطالب(  الجامعة

  عبداهلل

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 مف عشر الخامس
 أيمكؿ شير

0201 

 الميني الماجستير رسالة  -350
 ىكية تشكيؿ) بػ المكسكمة

 الجانحيف لألحداث األنا
 النفسي بالتكافؽ كعالقتيا

 عمي لمطالب(  كاالجتماعي
  عمي سمير

 االربعاء يكـ النفس عمـ قسـ
 مف عشر الخامس
 أيمكؿ شير

0201 

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -353
 في المستحدثة الجرائـ) بػ

 في ميدانية دراسة:  العراؽ
(  االصالحية المؤسسات

 عبدالميدم عمياء لمطالبة
  جاسـ

 الخميس يكـ االجتماع عمـ قسـ
 مف عشر السادس
 أيمكؿ شير

0201 
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 الميني الماجستير رسالة  -354
المغالطات ) بػ المكسكمة

المنطقية في أساليب داعش 
لمطالبة سارة سالـ ( الدعائية 

 عبدالمطيؼ 

االحد التاسع  يكـ النفس عمـ قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الدكتكراه اطركحة  -355
معكقات تنمية رأس الماؿ ) بػ

االجتماعي في المدارس 
الثانكية مف منظكر الخدمة 

 ميدانية دراسة: االجتماعية 
( في مركز مدينة كرككؾ 

 عبداهلل حسيف حمد  لمطالب

االثنيف  يكـ االجتماع عمـ قسـ
 شير العشريف مف

 0201 أيمكؿ

 ببرنامج يشتركاف تدريسياف  -356
 في االنساني الدكلي القانكف
 الجامعات في السالـ دراسات

 العراقية

قسـ المغة 
االنجميزية د. 

عمياء عبدالحسيف 
 ناصر، 

قسـ عمـ النفس 
أ.ـ.د. عمي تركي 

 نافؿ 

 1 إلى آب 08 مف
 0201أيمكؿ 

 مؤتمر في تشترؾ اآلداب  -357
 مينيي تحديات) عف دكلي
 مكاجية في االجتماعي العمؿ

 ( المستجد ككركنا كباء

 قسـ عمـ االجتماع 
 جاسـ أ.د. أفراح

 محمد

 األربعاء يكمي
 كالخميس

 الثامف المكافقاف
 شير مف كالتاسع
 0201 أيمكؿ

 تدريبية كرشة تشترؾ اآلداب  -358
 السالـ لدراسات المدخؿ عف

 قسـ الجغرافية 
 نجـ أ.ـ.د. سييمة

 – 10 مف لممدة
 شير مف 16
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معاكف العميد عبد  كالنزاع
، قسـ اإلدارم 

التأريخ أ.ـ.د. 
 سييؿ كاظـ اثمار

 ، التاريخ قسـ مف
 االجتماع عمـ قسـ
 غازم محمدد. 

 صبار

 0201 أيمكؿ

 المكسكمة الماجستير رسالة  -359
 ركايات في البطؿ صناعة) بػ

 لمطالبة(  السالـ بدر كارد
  ندل ربيع سالي

 التاسع االحد يكـ العربية المغة قسـ
 شير مف عشر
 0201 أيمكؿ

 بغداد جامعة اآلداب كمية في  -362
 المكسكمة الماجستير رسالة

 المكانية العالقات تحميؿ) بػ
 في السكاف التحاؽ لمؤشرات
 في الجامعية قبؿ الدراسة

 لمطالب(  0218 لمعاـ العراؽ
  شريؼ جبار جاسـ

 الجغرافية قسـ
 المعمكمات كنظـ

 الجغرافية

 الثالثاء يكـ
 كالعشريف الحادم

 أيمكؿ شير مف
0201 

كمية اآلداب تستقبؿ طمبة  -361
 الدراسات العميا الجدد

شعبة الدراسات 
 العميا 

تاسع الحد اال يكـ
 شير مفعشر 
 0201 أيمكؿ

صدكر كتاب بعنكاف ) انماط  -360
االستيطاف كطرز العمارة في 

منطقة أعالي بالد الرافديف في 
 العصر الحجرم الحديث (  

د. جمعة حريز 
الطمبي/ قسـ 

 اآلثار  

ربعاء الثاني اال  يكـ
 مفكالعشريف 

 أيمكؿ شير
0201 
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