
مكان االنعقادتاري    خ االنعقادالجهة المنفذةعنوان النشاط العلميت

كلية دجلة الجامعة2019 /12 /18عدد من اساتذة القسممهرجان بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية1

2
زيارة ميدانية لطلبة قسم اللغة العربية اىل كلية الفنون 

قسم الخط/ جامعة بغداد/الجميلة
01/02/2019م زينب عباس.م

كلية الفنون 

/ جامعة بغداد/الجميلة

قسم الخط
ي اللغة واالدب3

 
كلية دجلة الجامعة3/2021/ 20-19عدد من اساتذة القسمندوة جامعة دجلة ف

4
توزي    ع الهدايا والقرطاسية إىل بعض مدارس الطالبات 

لأليتام
2019 /4 /17عدد من اساتذة القسم

مدرسة رقية ومدرسة 

ي اإلسكندرية
 
الكوثر ف

5
ي المؤتمر العلمي االول للدراسات االنسانية واالدارية 

 
ف

ي االنسان
 
والقانونية تحت شعار المعرفة استثمار ف

كلية دجلة الجامعة28/4/2020-27عدد من اساتذة القسم

بعض العوائل المتعففة2019 /5 /15عدد من اساتذة القسم عائلة١١٥توزي    ع سلة رمضان الغذائية عىل 6

7

 تقديم مساعدات للعوائل المتعففة وتوزي    ع كسوة 

 طفل وطفلة وتقديم حليب األطفال ٤٦٥العيد عىل 

للرضع

بعض العوائل المتعففة06/02/2019عدد من اساتذة القسم

8
لأليتام   تجهي   بعض المستلزمات المهمة إىل دار الزهور

ي االعظمية
 
ف

2020 /9 /14د هبة عادل مهدي.م
ي   دار الزهور

 
لأليتام ف

االعظمية

ي زمن الكورونا9
 
بحوث التخرج ف

د امال .د عىلي جميل، م.أ

د هبة عادل.ياسي   ، م
Google meetمنصة ال  01/07/2021

كلية دجلة الجامعة2021 /1 /16اساتذة القسم جميعهماستقبال طلبة المرحلة االوىل10

ونية11 Google meetمنصة ال  02/10/2021د هبة عادل .ملتوضيح بعض القضايا االلكير

ة12 ونية للقصة القصي  كلية دجلة الجامعة2021 /3 /15-5الطالب انس احمد المسابقة االلكير

ات تعليمية لغوية13 كلية دجلة الجامعة2021 /4 /21عدد من اساتذة القسمبتصنيع بوسير

Google meetمنصة ال  2021 /5 /22عدد من اساتذة القسمحمالت التوعية الصحية من فايروس كورونا14

ي االول15
اث الوطن  ي مؤتمر الير

 
كلية دجلة الجامعة2021 /6 /17-16عدد من اساتذة القسممشاركة القسم ف

Google meetمنصة ال  07/04/2021عدد من اساتذة القسمالية االمتحانات النهائية16

كلية الطب جامعة بغداد2021 /2 /15عدد من اساتذة القسمحملة تشجي  المليون شجرة17

18
تتوزي    ع المستلزمات الصحية والوقائية من فايروس 

كورونا
كلية دجلة الجامعة07/12/2021عدد من اساتذة القسم

2021 /7 /17عدد من اساتذة القسمالمشاركة بحمالت الخدمة المجتمعية19
ي 
 
دار براعم الوزيرية ف

الصليخ

م زينب عباس .معمل دورات تدريبية لطلبة المرحلة الرابعة20
6/ 11/ 2021- 1/ 

2/ 2022
كلية دجلة الجامعة

النشاطات العلمية لقسم الللغة العربية



ي احتفاًء باللغة العربية21
 
كلية دجلة الجامعة2021 /12 /18عدد من اساتذة القسماقامة مهرجان ثقاف

ات تعليمية لغوية 22 10/02/2021عدد من اساتذة القسمتصنيع بوسير
مدرسة الحريري 

االبتدائية المختلطة
قسم اللغة العربية11/02/2021عدد من اساتذة القسمتزيي   القسم بالمزروعات 23

قسم اللغة العربية12/05/2021عدد من اساتذة القسمعمل صندوق خاص لالسعافات االولية24

كلية دجلة الجامعة2021 /12 /22عدد من اساتذة القسمالتوعية الصحية من فايروس كورونا25

كلية دجلة الجامعة2021 /10 /31عدد من اساتذة القسمحملة تشجي  المليون شجرة 26

الية االمتحانات وطرح التعليمات االمتحانية27
م .د عمر صير الدين، م.م

ي
روز راض 

03/05/2022Google meet

ونية28 تعريف الطلبة ببعض القضايا االلكير
م جواهر .د هبة عادل ، م.م

حمد
28/ 1/ 2022 Google meet

29
بتوزي    ع المستلزمات الصحية والوقائية من فايروس 

كورونا
كلية دجلة الجامعة02/12/2022عدد من اساتذة القسم

عدد من اساتذة القسمدورة عن تحدي االمالء واالنشاء30
5/ 12/ 2021- 8/ 

12/ 2022
كلية دجلة الجامعة

ي 31 ورشة عن الخط العربر
د احمد مزهر الواسطي .م

م زينب عباس.وم
كلية دجلة الجامعة2022 /3 /30

2022Google meet /4 /16د دمحم رضا مبارك.أورشة عن البالغة الجديدة وعالقتها بالحداثة32

ي يوم عيد المرأة33
 
ي النسوي ف

 
ي المهرجان الثقاف

 
كلية دجلة الجامعة2022 /3 /26م هبة عادل.مالمشاركة ف

كلية دجلة الجامعة04/02/2022م هبة عادل.ممسابقة الذكاء 34

ي الجامعة2022 /3 /22م هبة عادل.ممسابقة العراق للذاكرة 35 كلية الفارابر

ي تركيا36
 
تركيا2022 /3 /22د امال ياسي  .ممؤتمر اللغة الرابع المقام ف

كلية الحكمة الجامعة2022 /3 /27-26م جواهر حمد.ممؤتمر الحكمة الجامعة العلمي الدوىلي االول37


