
 

العولمة االلكترونٌة واثارها السلبٌة على اللغة سمنار 
العربٌة واثر استعمال استراتٌجٌة الجٌسكو فً 

. استٌعاب مفردات اللغة العربٌة

 2018 2 20الثالثاء شعبة التقوٌم اللغوي 

وحدة حقوق االنسان التحفٌز التربوي والعلمً لطلبة الجامعات ورشة عمل 
والدٌمقراطٌة 

 21االربعاء 
 

2 2018 

 2018 2 22الخمٌس  قسم اللغة االنكلٌزٌة بعض إشكاالت ترجمة الشعر المعاصر سمنار 

التقارب واالختالف بٌن تعددٌة اللغات وثنائٌة ندوة 
اللغات  

 26االثنٌن قسم اللغة الفرنسٌة 
 

2 2018 

اهمٌة الدرس التطبٌقً فً تطوٌر مستوى سمنار 
الطالب غٌر االختصاص 

 2018 3 1الخمٌس شعبة التقوٌم اللغوي 

اللغة )ثقافة اللغة وعالقتها فً تعلم اللغة االجنبٌة ندوة 
 (الروسٌة انمووجاًا 

 2018 3 5االثنٌن قسم اللغة الروسٌة 

التعاٌش السلمً ونبو التعصب ودوره فً تحصٌن حلقة نقاشٌة 
الطلبة ضد اإلرهاب 

وحدة اإلرشاد النفسً 
والتوجٌه التربوي 

 6الثالثاء 
 

3 2018 

دور االدباء الٌهود العراقٌٌن فً نقل التراث حلقة نقاشٌة 
العراقً الى المجتع االسرائٌلً 

 15الثالثاء قسم اللغة العبرٌة 
 

3 2018 

 26االثنٌن قسم اللغة السرٌانٌة سبل النهوض بتدرٌس اللغة السرٌانٌة ورشة عمل 
 

3 2018 

الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة العرب فً تعلم ندوة  
اللغة التركٌة  

 29الخمٌس قسم اللغة التركٌة 
 

3 2018 

ادبٌات الحرب االهلٌة االسبانٌة تجارب ومقارنة مع ندوة 
 اداب الشعوب 

 2018 4 1األحد قسم اللغة االسبانٌة 

 2االثنٌن وحدة االعالم والعالقات مقارنة وتطبٌقات - االسلوب فً االعالم واالدبندوة 
 

4 2018 
 
 

المظاهر الثقافٌة ، مشاكل وصعوبات )الترجمة  سمنار 
 (الترجمة القضائٌة

 2018 4 3الثالثاء قسم اللغة الفرنسٌة 
 
 

 2018 4 4األربعاء قسم اللغة الروسٌة توحٌد ترجمة الوثائق الرسمٌة  ورشة عمل  
 

التأثٌر والتأثر بٌن اللغات واللهجات العربٌة ندوة 
والفارسٌة 

 5الخمٌس قسم اللغة الفارسٌة 
 

4 2018 

خصائص ترجمة المصطلحات والعبارات فً ندوة 
وسائل االعالم 

 2018 10 17االثنٌن قسم اللغة الروسٌة 

مقاربات صناعة المعجم فً اللغتٌن العربٌة سمنار 
واالنجلٌزٌة 

 22االثنٌن قسم اللغة االنكلٌزٌة 
 

10 2018 

تحرٌر العراق من داعش االلٌات والسبل ندوة 
والدروس المستنبطة 

وحدة حقوق االنسان 
والدٌمقراطٌة 

 2018 10 25الخمٌس 

دور الترجمة فً تقرٌب الرؤى واالفكار بٌن ندوة 
العربٌة والفارسٌة  

 2018 11 26االثنٌن قسم اللغة الفارسٌة 

إشكالٌات ، مهام، أسالٌب: النقد الترجمًندوة   2018 11 27الثالثاء قسم اللغة االسبانٌة  

االدب المقارن ودوره فً تطوٌر العالقات االنسانٌة ندوة 
 بٌن المجتمعات

 2018 11 28االربعاء قسم اللغة الكردٌة 

الموروث االجتماعً العراقً وتعزٌز الهوٌة ورشة عمل  
قراءة لنصوص اٌطالٌة قدٌمة  : والوطنٌة   

 2018 11 29الخمٌس قسم اللغة االٌطالٌة 

 2018 12 18الثالثاء شعبة التقوٌم اللغوي ٌوم الضاد ندوة 

ابرز الجوانب االٌجابٌة والسلبٌة فً مناهج قسم حلقة نقاشٌة  
اللغة الروسٌة  

 2018 12 20الخمٌس قسم اللغة الروسٌة 

 2018 12 24االثنٌن قسم اللغة االنكلٌزٌة  الحرب واالرهاب فً الرواٌة االمرٌكٌة والعراقٌة ندوة 

اهمٌة اللغة االٌطالٌة فً الترجمة والحضارة ندوة 
 وتأثرها باللغة العربٌة

 2018 12 25الثالثاء قسم اللغة االٌطالٌة 

المعوقات )ترجمة النص السرٌانً         ندوة 
 (والمقترحات

 2018 12 27الخمٌس قسم اللغة السرٌانٌة 


