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 6102-6102اسماء مرشحي جامعتنا لالجازات الدراسيو للعام الدراسي 

 

 2012-2012جايؼح تغذاد ذؼهٍ اعًاء يششحٍٓا نالجاصاخ انذساعٍّ نهؼاو انذساعً 

ػهًا اٌ  ْزِ انرششٍحاخ أنٍح ٔتاَرظاس انًصادلح ػهٍٓا يٍ لثم انٕصاسج يغ تٍاٌ اٌ

 .خ اػالٌ انرششٍحاخُْانك فرشج نالػرشاظاخ نًذج )اعثٕع( يٍ ذؤسٌ

 

 اضغط ىنا نًؼشفح اعًاء انًششحٍٍ 
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 اكتشاف بمستوى عالمي لطالب دكتوراه

سلً انجايؼح ٔذطٕسْا انؼهًً ٔانفكشي اَؼكظ اٌجاتٍا ػهى انًضٌذ يٍ انًحافم ٔانحمٕل انؼهًٍح  

نًآثش ٔاألكادًٌٍح، تكافح ذشكٍالخ ٔيشافك انجايؼح انؼهًٍح ٔاألكادًٌٍح، ٔيغ ْزا انشلً ذاذً انؼذٌذ يٍ ا

انؼهًٍح انفائمح نرغجم ٌٕو تؼذ ٌٕو ٔفشج فً انًُجضاخ انُٕػٍح ٔنٍظ انكًٍح فحغة، نُجذ أٌ انجايؼح يرخًح 

تانؼهًاء ٔانًفكشٌٍ يًٍ ٌكشعٌٕ جٕٓدْى فً خذيح انؼهى ٔاإلَغاٍَح، نزا اَطهمد انؼذٌذ يٍ انجٕٓد انؼهًٍح 

ا يٕجٕد فً انؼانى إال أَٓا ٔاصخ تُرائجٓا انرً عاتمد انؼصش ٔيا ذًهك يٍ إيكاَاخ ستًا ال ذٕاصي ي

انًثٓشج يغ ذطٕساخ ػانًٍح، نرغشق األَظاس ٔاألتصاس ٔيا ذحمك يٍ يُجضاخ، ٔيٍ تٍٍ انًُجضاخ يا 

حممّ انفشٌك انؼهًً انًكٌٕ يٍ انثاحثٍٍ انًذسط انًغاػذ يحًذ ػجٍم يحًذ انرذسٌغً فً لغى انشؤٌٔ 

ً كهٍح انؼهٕو لغى انفهك ٔا.د كًال يحًذ ػثٕد انرذسٌغً فً كهٍح اإلداسٌح تجايؼرُا ٔغانة انذكرٕساِ ف

انؼهٕو لغى انفهك ٔا.و.د ايجذ ػثذ انُثً انغٕاد يؼأٌ يذٌش ػاو دائشج انثؼثاخ فً يمش انٕصاسج تشصذ َثعّ 

  radio)تٕاعطح انرهغكٕب انـشادٌـــــــــــٕي  (type ii)َٕع 12/03/2012إشؼاع سادٌٕي نهشًظ تراسٌخ 

jove telescope)  انراتغ نكهٍح انؼهٕو، ٔانرً ذؼذ ٔاحذج يٍ األَٕاع انُثعاخ انشادٌٌٕح انرً ذثؼثٓا انشًظ

يٓى جذا كَّٕ لهٍم انحذٔز تغثة حجة   (event)ظًٍ انطٍف انشادٌٕي نٓا، ٌٔؼرثش ذغجٍم ْزا انحذز

ٍّ تٕجٕد يمزٔفاخ اإلكهٍهٍح غثماخ انجٕ نجضء كثٍش يٍ ذشدداخ ْزا انُٕع، تاإلظافح إنى اَّ ٌؼطً ذُث

ٔانرً ذؤثش ػهى االذصاالخ   (SEPs)ٔانرً تذٔسْا ذشعم األجغاو انشًغٍح انُشطح  (CMEs)انكرهٍح

 .ٔانًشكثاخ انفعائٍح ٔػهى جٕ ٔغمظ األسض

انراتغ إنى ٔكانح َاعا األيشٌكٍح   radio jove projectانثاحثٌٕ لايٕا ترٕثٍك ْزا انشصذ ظًٍ يششٔع  

 -:شٍف، ًٌٔكٍ االغالع ػهٍّ ػثش انًٕلغ االنكرشًَٔ اَذً انخاص تٕكانح َاعا انفعائٍحفً األس

bin/calendar/calendar.cgi)-(http:/radiojove.org/cgi 

ؼح انرمى انفشٌك انؼهًً يشاخ ػذٌذج فً كهٍح األعرار انذكرٕس ػالء ػثذ انشعٕل ػثذ انحغٍٍ سئٍظ انجاي 

انؼهٕو ٔفً يكرثّ، حاثا انطهثح ٔانرذسٌغٍٍٍ انًضٌذ يٍ انُشاغاخ انؼهًٍح انًرًٍضج العًٍا تؼذ أٌ افررح سئٍظ 

انجايؼح انًخرثشاخ انؼهًٍح انخًغح انجذٌذج ٔانرً أثًشخ تٓزا االكرشاف خالل يذج لصٍشج، ٔيٕػضا إنى 

ٍش انًٕاد ٔانًغرهضياخ انًخرثشٌح انرً يٍ شآَا أٌ ذًًُ انمذساخ ٔانطالاخ نهثاحثٍٍ، دػى انثاحثٍٍ ٔذٕف

العًٍا ٔاٌ انطهثح فً جايؼُا ٌرًٍضٌٔ تمذساخ يؼشفٍح ْائهح ٔاكرغاب فكشي ٔػهًً كثٍش، يشجؼا انُٓعح 

نرحرم انًكاَح انؼهًٍح انفكشٌح ٔاألكادًٌٍح ٔداػًا نكم انًشاسٌغ انًًٍضج انرً ٔثثد تٓا انجايؼح ٔيٍ خالنٓا 

انًًٍضج فً انرصٍُفاخ انؼانًٍح ٔانرمًٍٍاخ انذٔنٍح نجايؼرُا، ٔلذ أثُى سئٍظ انجايؼح ػهى اَجاصانفشٌك 

انؼهًً ٔحثٓى ػهى انًضٌذ يٍ انؼطاء خذيح نؼشالح جايؼرُا ٔيغٍشذٓا انؼهًٍح انعخًح، يثٍُا سئٍظ انجايؼح 

ًٓ فً جايؼح تغذاد يغ يا ذًرهك انجايؼح يٍ غالاخ ٔلذساخ يٍ أٌ اإلتركاساخ ٔاالكرشافاخ ال ٔنٍ ذُر

 .إتذاػٍح

فشٌك انًٕلغ االنكرشًَٔ ٔيكرة انمُاج انجايؼٍح انرمى غانة انذكرٕساِ يحًذ ػجٍم ٔٔثك انهماء يغ سئٍظ 

 .انجايؼح ٔكًا ٔثك تؼط انًٕالغ نهرجشتح انؼهًٍح ٔنهًشاصذ انخاصح تجايؼرُا

 

 

(http:/radiojove.org/cgi-bin/calendar/calendar.cgi)
(http:/radiojove.org/cgi-bin/calendar/calendar.cgi)
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  ٌّة التربٌة ابن الهٌثم تنظم دورة تدرٌبٌة على جهاز  PCRكل

 ًٌّة التربٌة ابن الهٌثم تفتح معرضا للزهور ف  رحابها كل

 ٌّة العلوم للبنات تنّظم المؤتمر الطالبً الرابع لألقسام العلمٌة  كل

 ة بغداد تلقً الضوء على أحد أعمدة الثقافة النسوٌة العراقٌةحلقة نقاشٌة اقٌمت فً مركز دراسات المرأة بجامع 

 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم تفتح معرضا للزهور فً رحابها  كل

  ٌّة التربٌة ابن الهٌثممحاضرة  عن اإلستالل فً كل

 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم  تأثٌر المعطرات على صحة اإلنسان فً محاضرة فً كل

 ٌّة الع  لوم للبنات تنظم المؤتمر الطالبً الرابع لالقسام العلمٌةكل

 ًٌّة الرٌاضٌة للبنات تعقد اجتماعاً لالرتقاء بالعمل الوظٌف  كل

  ٌّة التربٌة ابن الهٌثم تنظم معرضا لمشارٌع تخرج قسم الحاسباتكل 

  ٌّة التربٌة ابن الهٌثم تنظم دورة تدرٌبٌة على جهاز  PCRكل

 وحة دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة عن حركات االسالم السٌاسًاطر 
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم  افتتاح االسبوع الثقافً لقسم الرٌاضٌات فً كل
 ( ندوة تخصصٌة بعنوانLaser technologies in biomedical applicationsفً معهد اللٌزر للدراسات العلٌا ) 

 اثر البالستك والناٌلون على االنسان والبٌئة ..ندوة علمٌة فً العلوم للبنات 
 أهمٌة االنتساب الى كلٌة العلوم للبنات فً محاضرة توعوٌة 
 زٌارة علمٌة لحقول البصرة النفطٌة 
 محاضرة عن منهج البحث العلمً فً التربٌة ابن الهٌثم 
 ًكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة تشارك بمهرجان الرٌاضً العالم 
 ٌّة العلوم للبنات  دور الجامعة فً الحد من التطرف الفكري..محاضرة توعوٌة فً كل
 دور التقنٌات الكلفوٌة المعاصرة فً تخفٌض التكالٌف وتحسٌن جودة المنتجات 
 طلبة الدراسات العلٌا فً ضٌافة االمانة العامة للمكتبة المركزٌة 
 رسالة ماجستٌر فً معهد اللٌزر للدراسات العلٌا بجامعة بغداد 
 ٌّة العلوم للبنات  محاضرة عن فهرسة المراجع فً كل
 كلٌة الطب فً جامعة بغداد تحتضن المهرجان الرٌاضً السنوي 
 كلٌة التمرٌض تشهد ندوة عن الدفاع المدنً واالسعافات االولٌة 
 فً رحاب المكتبة المركزٌة الشعر النسوي فً العراق 
 طلبة الدراسات العلٌا فً ضٌافة االمانة العامة للمكتبة المركزٌة 
 ندوة عن اساسٌات الدفاع المدنً فً كلٌة التمرٌض 
 ندوة علمٌة فً كلٌة التمرٌض عن سالمة الُممرض والمرٌض 
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 ًندوة تثقٌفٌة فً كلٌة التمرٌض عن التراث العراق 
 المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة ٌقٌم ندوة تحت شعار بالبحث العلمً نتطلع إلى مستقبل أفضل للعراق 
 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا ٌستقبل وفدا من اساتذة وطلبة جامعة بابل 
 العلوم للبنات تجتمع تحضٌراً للمؤتمر النسوي الثالث 
 ٌّة العلوم للبنات تزور مستشفى الطفل المركزي  كل
 ٌّة العلوم للبنات  العمل التطوعً ومعرفة الذات فً ورشة تثقٌفٌة فً كل
 ًمجلة كلٌة اللغات تحصل على معامل تأثٌر عالم 
 المعرض العلمً السنوي لقسم هندسة الحاسبات 
  6102كلٌة التربٌة البدنٌة تحتضن المؤتمر الصحفً الخاص بقرعة اولمبٌاد رٌو دي جانٌرو 

 ًاسالٌب االرتقاء فً البحث العلمً والجامع 
 االمانة العامة للمكتبة المركزٌة ُتكَرم من مؤسسة هبة الدٌن 
 ًكلٌة العلوم للبنات تشهد محاضرة عن التفكٌر االبداع 
 كلٌة اللغات تستضٌف المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم  محاضرة عن آلٌة تنظٌف األلواح الشمسٌة ذاتٌا فً كل
  محاضرة عن نظامSPSS فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

 بالبحث العلمً نتطلع إلى مستقبل أفضل للعراق شعار لندوة المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة 
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم  محاضرة عن الفضاءات التبولوجٌة فً كل
 تدرٌسٌة من كلٌة القانون تشارك فً ندوة عن حماٌة المرأة من العنف االسري 
 ٌّة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة للبنات تلتقً بطالبات الد  راسات العلٌاعمٌد كل
 قاعة الحكٌم تشهد عرض فٌلم وثائقً عن عالقة داعش بالتأرٌخ 
 الدراسات العلٌا فً جامعة الكوفة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات تشارك فً ورشة عمل عن 
 كلٌة التمرٌض تشهد مناقشة عن تلوث مٌاه نهر دجلة 
 ٌّة التمرٌض تشارك فً دورة عن سرطان ع  "نق الرحمكل

 ٌّة العلوم السٌاسٌة تشهد مناقشة رسالة ماجستٌر عن االحزاب السٌاسٌة فً العراق  كل
  ٌّة التربٌة ابن الهٌثمعنوان ل-الفراولة فاكهة الجمال  محاضرة فً كل
  عنوان لمحاضرة توعوٌة فً كلٌة القانون -الكشف المبكر عن سرطان الثدي 
 لدراسات الدولٌة ٌصدر كتاباً جدٌداً تدرٌسً فً مركز ا 
 ٌّة العلوم للبنات عن التنوع االحٌائً للطحالب  رسالة ماجستٌر فً كل
 الموتمر العلمً الثانً لتنمٌة االمن النفسًجامعة بغداد تشارك ف ً 
 جامعة بغداد تشارك فً مؤتمر وزارة الشباب والرٌاضة والمؤتمر الوطنً األول لضمان الجودة 
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 خالل زٌارته للهندسة الخوارزمً مساعد رئٌس جامعة بغداد للشؤون العلمٌة ٌطلع على مشارٌع تخرج طلبة المرحلة المنتهٌة 
 آلٌة نشر البحوث فً ندوة علمٌة لكلٌة التربٌة ابن الهٌثم 
 ٌّما كشفٌاً لطلبة المرحلة االولى ٌّة التربٌة الرٌاضٌة للبنات تنظم مخ  كل
 الموسومة "البٌئة وتلوث المادة الغذائٌة" المختبر البٌئً المركزي فً كلٌة العلوم ٌقٌم ندوته العلمٌة 
 ورشة عمل مشتركة حول الوسائل البدٌلة والحدٌثة فً عالج األمراض 
 ٌزر للدراسات العلٌا حول آخر المستجدات فً علوم اللٌزرندوة فً معهد الل 
 محاضرة عن المٌالتونٌن فً التربٌة ابن الهٌثم 
 لقوى لكلٌات جامعة بغدادفعالٌات بطولة ألعاب ا 
 علم النفس ٌنظم ندوة عن اإلرشاد التربوي 
 ( جامعة بغداد تسجل انجازاً علمٌاً جدٌداً فً وكالةNASA) 

 الملّونات الغذائٌة فً محاضرة علمٌة فً كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 
  6112عام العلوم السٌاسٌة تشهد مناقشة رسالة ماجستٌر عن العراق بعد 

 السٌاسٌة الخارجٌة األمرٌكٌة تجاه أمرٌكا الجنوبٌة..رسالة ماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 
 هد بطولة فً المبارزةالتربٌة الرٌاضٌة للبنات تش 
 إسهامات الحضارة العربٌة فً علم الفلك عنوان لندوة علمٌة أقامها قسم الفلك والفضاء فً كلٌة العلوم 
 تراتٌجٌة التعلٌم العالً ومسؤولٌة التطبٌقاس 
 ندوة فكرٌة فً كلٌة العلوم االسالمٌة عن منهج الشهٌد الصدر 
 رق العلمٌة والتنموٌة لالرتقاء بالطالب الجامعًندوة علمٌة تناقش الط 
  ندوة حول استخدام برامج الكٌمٌاء ذات صٌغ الـPDF 

 ٌعً ٌقٌم حلقة نقاشٌة عن المسح األُسري الوطنً لتعاطً المخدرات فً العراقمركز ومتحف التارٌخ الطب 
 كلٌة التمرٌض تحتفل بعٌد تأسٌسها الرابع والخمسٌن 
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم  طلبة الثانوٌات المتمٌزة ٌزورون المختبر الخدمً فً كل
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم عن النظام اللٌزري  رسالة ماجستٌر نوقشت فً كل
 دورة عن التصوٌر وأنواعه فً كلٌة العلوم للبنات 
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم  دار نشر ألمانٌة تنشر كتاباً لتدرٌسٌة فً كل
 ًحلقة نقاشٌة عن استراتٌجٌة التعلٌم العالً ومسؤولٌة التطبٌق فً مركز ومتحف التارٌخ الطبٌع 
  تدرٌسٌة من ابن الهٌثم تشارك بورشة عمل عالمٌة لجمعٌة الكٌمٌائٌٌن االمرٌكٌةACS 

 باحثة من مركزالدراسات الدولٌة تنشر بحثا فً مجلة كلٌة العلوم السٌاسٌة فً جامعة بغداد 
  التمرٌضالممّرض الُمسّجل..عنوان لورشة عمل لكلٌة 
  الصٌنٌة فً مناقشة لرسالة ماجستٌر فً العلومة السٌاسٌة –العالقات االمرٌكٌة 
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 ٌّة التربٌة الرٌاضٌة للبنات تست ٌّمها الكشفً لطالبات المرحلة األولىكل  عد القامة مخ
 ٌّة التربٌة للبنات تنظم ورشة عمل لمناقشة آلٌات بناء الثقة بالنفس لدى الطالبات  كل
 التربٌة ابن الٌثم تنظم محاضرة عن لغة الباٌثون 
 ًالتربٌة ابن الهٌثم تستضٌف نهائً بطولة جامعة بغداد بالتنس األرض 
 افتتاح ثالث مختبرات نموذجٌة للحاسوب فً كلٌة اآلداب 
 ندوة علمٌة عن التنمٌة المستدامة بمناسبة ٌوم البٌئة العراقٌة أقٌمت فً كلٌة العلوم للبنات 
 محاضرة عن االسالموٌة المتطرفة فً اوربا فً مركز الدراسات الدولٌة 
 ًٌّة التربٌة ابن الهٌثم عن الحاصل الفوتون  رسالة ماجستٌر فً كل
 العلوم السٌاسٌة تشهد مناقشة رسالة ماجستٌر عن الموقف اإلسرائٌلً من الدول العربٌة 
 رسالة ماجستٌر عن الدبلوماسٌة الوقائٌة لألمم المتحدة فً العلوم السٌاسٌة 
 سوق خٌري لدعم المتعففٌن فً كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 
 كلٌة العلوم للبنات تنظم ندوة عن مخاطر مستحضرات التجمٌل 
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم تشهد حملة للتبرع بالدم دعماً لجرحى قواتنا األمنٌة  كل
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم تشهد حملة للتبرع بالدم دعماً لجرحى ق  واتنا األمنٌةكل
 أزمة الٌمن فً ندوة علمٌة فً مركز الدراسات الدولٌة 
 ٌّة العلوم للبنات اإلعتداءات على المستشفٌات واألطباء _ عنوان حلقة نقاشٌة  فً كل
 الرٌاضٌة للبنات تشارك فً مهرجان المخٌم الكشفً فً ذي قار 
 ول برنامج دعم النازحٌن فً العراقالعلوم السٌاسٌة تشارك فً جلسة حوارٌة ح 
 جامعة بغداد تقٌم عدد من المهرجانات 
 ًورشة عمل لضمان الجودة واالداء الجامع 
 ندوة علمٌة عن اللٌزر وتطبٌقاته فً التربٌة ابن الهٌثم 
 قانون التعدٌل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة..عنوان لندوة فً كلٌة القانون 
 رسالة ماجستٌر عن ابٌضاض الدم النخاعً فً العلوم للبنات 
 وسومة " تقٌٌم النشاط األئتمانً للمصرف الصناعً المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة ٌناقش رسالة الماجستٌر الم

 العراقً"
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم ٌكتشف جزءا من دواء مضاد للسرطان  تدرٌسً من كل
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم ٌكتشف جزءا من دواء مضاد للسرطان  تدرٌسً من كل
 ٌّة التربٌة ابن الهٌثم ٌكتشف جزءا من دواء مضاد للسرطان  تدرٌسً من كل
 القٌاس واألفصاح المحاسبً لعقود الترخٌص النفطٌة" اطروحة دكتوراه نوقشت فً المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة" 
 ٌٌّة التربٌة ابن الهٌثمالسالمة واألمان فً المختبرات العلمٌة فً محاضرة توعو  ة فً كل
 التربٌة ابن الهٌثم تفتتح معرضا تشكٌلٌاً وتدشن قاعة للرشاقة وبناء األجسام 
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 لتربٌة الرٌاضٌة للبنات تشارك فً ورشة عمل عن الدراسات العلٌا فً جامعة الكوفةكلٌة ا 
 ٌّة  ندوة علمٌة تناقش الجذور المشتركة لِلّغات السام
 ندوة فً كلٌة الطب عن مستجدات االصابات الفطرٌة 
 السٌاسٌة العلوم كلٌة فً ماجستٌر رسالة فً االماراتٌة الفرنسٌة العالقات 

 الجدٌدة الكومارٌن" مشتقات عن ماجستٌر رسالة مناقشة تشهد للبنات العلوم كلٌة" 

 الهٌثم ابن التربٌة كلٌة فً األولٌة االسعافات عن دورة 

 للبنات العلوم فً النقٌانً العظم نخاع اعتالل مرضى عن ماجستٌر رسالة 

 الكوفة جامعة فً العلٌا الدراسات عن عمل ورشة فً تشارك للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 

 الخدمً لمختبرها زٌارته فً الوزراء رئٌس مستشار تستقبل الهٌثم ابن التربٌة كلٌة 

 ئرةالطا كرة قانون عن الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة فً عمل ورشة 

 الكشفً المخٌم عن الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة فً عمل ورشة 

 التارٌخٌة العصور برع العراق فً التعلٌم تناقش اآلثار قسم فً علمٌة ندوة 

 للوطن والوالء االنتماء مفاهٌم تقرٌر عن محاضرة تنظم بغداد طب كلٌة 

 اللكترونًا المجهر وحدة تفتتح بغداد طب كلٌة 

 مقارنة وأدبٌة لغوٌة ظواهر عن ثقافٌة ندوة تنظم اللغات كلٌة 

 (01)  للدفعة التذكارٌة بالصورة تحتفل الصٌدلة كلٌة  

 اآلسٌوٌة التدرٌبٌة الدورة فً تشارك الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة 

 مجلسها بأعضاء تجتمع الرٌاضة وموعل البدنٌة التربٌة كلٌة فً الفرقٌة األلعاب فرع 

 الهندسة كلٌة فً الطالبً النادي ٌتفقد بغداد جامعة رئٌس 

 االسنان طب لٌةك فً القدم لكرة النهائٌة المباراة 

 السٌاسٌة العلوم فً ماجستٌر رسالة فً الفرنسٌة الخارجٌة السٌاسٌة 

 ٌّة فً علمٌة محاضرة فً السلٌكون  الهٌثم ابن ةالتربٌ كل

 ٌّة  والتنجٌم األعداد عن محاضرة تشهد الهٌثم ابن التربٌة كل

 الفروسٌة بنادي بغداد جامعة تقاطع ٌربط الذي الشارع افتتاح 

 ٌّة فً اللٌكاندات أنظمة عن دكتوراه اطروحة  الهٌثم ابن التربٌة كل

 التمرٌض كلٌة فً الثدي الذاتً الفحص عن عمل ورشة 

 طفل بسمة" بعنوان بغداد جامعة فً احتفالٌة ٌقٌم والتربوٌة النفسٌة البحوث مركز" 

 الرابع السنوي ةالبٌئ مهرجان تنظم واالقتصاد االدارة كلٌة 

 والعشرٌن الرابع السنوي العلمً مؤتمر ٌعقد للبنات التربٌة كلٌة فً العربٌة اللغة قسم 

 واالقتصاد االدارة كلٌة فً احصائً قًتطبٌ علمً كتاب تألٌف 
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 بنات العلوم فً نقاشٌة حلقة فً باالنسان المحٌطة الكهرومغناطٌسٌة الهالة 

 المصارف فً المستندي االعتماد دور عن ماجستٌر رسالة ٌناقش عالًال المعهد 

 الحكومً المحاسبً النظام ظل فً الطبً االخالء برنامج عن الدكتوراه أطروحة ٌناقش العالً المعهد 

 السٌاسٌة العلوم فً ماجستٌر رسالة مناقشة فً اإلنسان حقوق قضاٌا فً والدولٌة الوطنٌة المصالح 

 ٌّة  االتٌكٌت فنون عن عمل ورشة فً تشارك التمرٌض كل

 التموٌنٌة البطاقة ونظام العراق فً الغذائً األمن عن ندوة ٌنظم االقتصاد 

 إلحصائٌــــةا األدوات استعمال فً االدارٌة البحوث ضعف نقاش ٌشهد اإلحصاء قسم 

 الجٌد المختبر معاٌٌر اعتمادIGLP  منّظمة اعتماد شهادة على للحصولOECD  األوسط الشرق فً مرة ألول الُدَولٌة 

 المتمٌزٌن ثانوٌة لطلبة علمٌة سفرة أول تستقبل الهٌثم ابن التربٌة لٌةك. 

 الهٌثم ابن التربٌة فً توعوٌة ندوة فً النظافة أهمٌة 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات تشارك فً ماراثون ٌوم الرٌاضة العالمً المقام فً ناحٌة اإلسكندرٌة 
 ًكلٌة التمرٌض تنّظم حملة توعوٌة فً مدارس بغداد عن العنف المدرس 
 ندوة ادارة المٌاه والمحافظة على مصادرها فً كلٌة طب االسنان 
 بٌةمناقشة رسالة الماجستٌر للطالبة زهراء جعفر صادق فً المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاس 
 معهد الهندسة الوراثٌة ٌعقد ندوة حول التشخٌص الجزٌئً للمسببات المرضٌة 
 ًمحاضرة عن االستثمار فً العقل العراق 
 ًكلٌة طب بغداد تفتتح المتحف الطب 
 "كلٌة طب الكندي تعقد حلقة نقاشٌة حول "االكزما 
 قسم اللغة االلمانٌة ٌنظم ندوة ثقافٌة بشأن دور الترجمة فً تالقً الحضارات 
 فرٌق كلٌة اآلداب ٌحصل على المركز الثالث ببطولة جامعة بغداد 
 تدرٌسً فً كلٌة الفنون الجمٌلة ٌشارك فً المؤتمر العالمً السابع عشر لعلوم البٌئة وتطوٌرها فً روسٌا 
 إسماعٌل حامد المعهد العالً ٌشهد مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة شروق 
 أفتتاح سوق خٌري فً قسم اللغة التركٌة 
 جامعة بغداد تقٌم مهرجانا مسرحٌاً لطلبة وطالبات الكلٌات 
 مركز البحوث النفسٌة ٌقٌم أحتفالٌة بمناسٌة الٌوم العالمً للتوحد 
 ستالم نبضة رادٌوٌة من الشمسرئٌس جامعة بغداد ٌهنئ باحثً قسم الفلك والفضاء على انجازهم العلمً با 
 مناقشة رسالة الماجستٌر للطالبة أنتظار راضً غضبان فً المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة 
 "ًمناقشة رسالة الماجستٌر للطالب مصباح جاسم صالح والموسومة "أستراتٌجٌات إدارة المخاطر الفنٌة وأثرها على القطاع النفط 
 راقمركز احٌاء التراث ٌعقد ندوة حول التطورات القانونٌة والسٌاسٌة فً الع 
 ًكلٌة التمرٌض تشارك فً الورشة الوطنٌة العتماد التعلٌم الطب 
 ٌر عن نظرٌة الالعنففرع الفكر السٌاسً فً العلوم السٌاسٌة ٌناقش رسالة ماجست 
 زها حدٌد العطر الذي تبدد 
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 حملة طالبٌة تطوعٌة لتزٌٌن اقسام كلٌة االدارة واالقتصاد 
 العلوم السٌاسٌة تحتضن معرضاً للكتاب 
 ًالتمرٌض تناقش طلبة الدراسات العلٌا فً السمٌنار الثان 
 التمرٌض تشارك فً اجتماع تنوع التعلٌم االعدادي واثره فً تحسٌن التعلٌم 
 التمرٌض تحقق الترتٌب الخامس فً فعالٌات الساحة والمٌدان لكلٌات جامعة بغداد 
 التأدٌبٌة المخالفات تحدٌد فً التشرٌع دور عن القانون كلٌة فً علمٌة ندوة 

 االسرائٌلً السٌاسً الموقف على العربً الربٌع تأثٌر تناقش ندوة 

 الدولٌة الثقافٌة المؤتمرات فً اللغات كلٌة ألساتذة فاعلة مشاركات 

 ةالكهربائٌ الطاقة استهالك ترشٌد حول محاضرة تنظم القانون كلٌة 

 العراق فً االجتماعً األمان شبكات 

 علمٌة ندوة فً البٌئً والنظام المخاطر 

 األم الجامعة لكلٌات والمٌدان الساحة فً مشاركتها فً المٌدالٌات من عدداً  تحصد السٌاسٌة العلوم 

 الهٌثم ابن التربٌة كلٌة فً محاضرة..الغذائٌة المضافات 

 ًبغداد جامعة رئٌس قبل من وتقدٌر شكر كتاب على ٌحصل القانون كلٌة من تدرٌس 

 العلٌا الشهادات لحملة التدرٌسٌة المهارات تطوٌر 

 للبنات العلوم كلٌة فً تدرٌبٌة دورة فً المخازن ادارة برنامج استخدام 

 األندلسً والتراث الكرٌم للقرآن مخطوطات أقدم 

 ٌّة  التعلٌمٌة الروبوتات مختبر عن ندوة تنظم الهٌثم ابن التربٌة كل

 الحالً للعام طالبتها تخرج لحفل تستعد للبنات الرٌاضٌة التربٌة كلٌة 

 الرصافة فً المسّنٌن لدار زٌارة فً اإلسالمٌة العلوم 

  بغداد مدارس فً التمرٌض كلٌة تنّظمها توعوٌة محاضرة فً النُّكاف وباء 

 الحكمة بٌت فً المقامة العلمٌة الندوة فً ٌشارك الدولٌة الدراسات مركز 

 ٌّة فً اإلنترنت مخاطر عن محاضرة  للبنات الرٌاضٌة التربٌة كل

 العلٌا للدراسات األول العلمً مؤتمرها تعقد التمرٌض كلٌة 

 اللغات اعالم وحدة ومنتسبً رئٌس ٌشكر الجامعة لرئٌس اإلداري المساعد 

 اللغات كلٌة ألساتذة جدٌدة أدبٌة إصدارات 

 األمنٌة قواتنا انتصارات مع المتزامن طلبتها بتخّرج تحتفل التمرٌض كلٌة 

 السنوي الجامعً المسرح مهرجان تستضٌف اإلسالمٌة العلوم كلٌة 

 ٌّة  لٌةواألو العلٌا الدراسات طالبات مع لقاءات مجموعة تعقد للبنات العلوم كل

 ٌّة فً توعوٌة   لمحاضرة   عنوان_  التطوعً العمل  للبنات العلوم كل

 

 

http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5946
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5946
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5945
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5945
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5944
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5944
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5943
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5943
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5942
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5942
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5939
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5938
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5937
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5936
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5935
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5934
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5933
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5932
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5931
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5930
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5929
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5928
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5927
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5926
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5925
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5925
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5924
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5924
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5923
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5923
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5922
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5921
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5920
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5919
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5918
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5917
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5916
http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=5915

