
 
 

 7107لعام فً كلٌة الفنون الجمٌلة  خطة المؤتمرات  والندوات العلمٌة وورش العمل والحلقات النقاشٌة 

 

عنوان  ت
ورشة  النشاط)مؤتمر,ندوة,

 عمل,حلقة نقاشٌة(

موعد االنعقاد 
 )ٌوم,شهر,سنة(

مدة االنعقاد 
 )ٌوم,ٌومان(

تخصص 
 النشاط

الجهة  مكان االنعقاد نبذة عن النشاط
المنظمة 

)قسم,فرع,و
 حدة(

جهات 
 مشاركة

 البرٌد االلكترونً الهاتف النقال

مؤتمر علمً) ضرورة الفن  -0
 واالفاق المستقبلٌة (

علوم  ٌومان 71-70/3/7107
 انسانٌة

ضرورة الفن واالفاق 
 المستقبلٌة 

كلٌة الفنون 
 الجمٌلة

قسم الشؤون 
 العلمٌة

جمٌع كلٌات 
الفنون 

الجمٌلة فً 
 العراق

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

المؤتمر العلمً لقسم  -7
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة  )بغداد 
 الدولً(

علوم  ثالثة اٌام 05-07/5/7107
 انسانٌة

عرض ومناقشة مشارٌع 
التخرج لطلبة المرحلة الرابعة 

 لقسم الفنون السٌنمائٌة 

نون كلٌة الف
قسم -الجمٌلة

الفنون السٌنمائٌة 
 والتلفزٌونٌة

قسم الفنون 
السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة 

كلٌات الفنون 
الجمٌلة 
بالعراق 
 وخارجه

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

المؤتمر العلمً االول لقسم  -3
 التربٌة الفنٌة 

علوم  ٌومان 7-8/5/7107
 انسانٌة

مناقشة بحوث الطلبة للمرحلة 
 المنتهٌة 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 التربٌة الفنٌة

قسم التربٌة 
 الفنٌة

طلبة 
الدراسات 

االولٌة لقسم 
 التربٌة الفنٌة 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

الخزف والعمارة -ندوة -4
 دراسة فً التداخل الوظٌفً 

علوم  ٌوم واحد 3/0/7107
 انسانٌة

دراسة اثر الخزف فً العمارة 
المعاصرة من حٌث الوظٌفة 

 االستعمالٌة والجمالٌة 

كلٌة الفنون 
قسم  –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة 

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة 

جامعة 
–النهرٌن 

كلٌة الهندسة 
 المعمارٌة 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

تقنٌات صب القوالب -ندوة -5
النحتٌة بمواد ولدائن 

 صناعٌة حدٌثة 
 
 
 
 

علوم  ٌوم واحد 5/0/7107
 انسانٌة 

االلٌات المتبعة فً صناعة 
القوالب النحتٌة للمواد الحدٌثة 

والمعاصرة مثل اللدائن 
 الصناعٌة والمواد البدٌلة 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة 

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة 

طلبة 
الدراسات 
العلٌا فً 

قسم 
 التشكٌلً

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 



 
 

 
 

الرسم الجداري فً -ندوة -6
العراق دراسة فً فضاء 

 وبٌئة بغداد

علوم  ٌوم واحد 8/0/7107
 انسانٌة 

تقنٌات الرسم الجداري وكٌفٌة 
توظٌفها فً فضاء وبٌئة 

وااللٌات المتبعة  مدٌنة بغداد
 فً تزٌنها وتجمٌلها

كلٌة الفنون 
قسم -الجمٌلة

 الفنون التشكٌلٌة 

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة 

طلبة 
الدراسات 
االولٌة 

والعلٌا لقسم 
 التشكٌلً

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

تقنٌات الطباعة -ندوة -7
 الجرافٌكٌة المعاصرة

 علوم ٌوم واحد 0/3/7107
 انسانٌة

بٌان طبٌعة خزف الراكو 
والٌات العمل به وتقنٌاته 

 وجمالٌاته

كلٌة الفنون 
قسم -الجمٌلة

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

طلبة 
الدراسات 

االولٌة لقسم 
 التشكٌلً

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

تارٌخ الخط العربً  -ندوة -8
 ومدٌات تطوره

علوم  ٌوم واحد 01/3/7107
 انسانٌة

ندوة علمٌة حول تطوٌر فن 
 الخط العربً عبر العصور 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

الخط العربً 
 والزخرفة 

قسم الخط 
العربً 
 والزخرفة

جمعٌة 
الخطاطٌن 
 العراقٌٌن 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

مفهوم الموسٌقى فً -ندوة -9
 الدراسة الجامعٌة 

علوم  ٌوم واحد 07/0/7107
 انسانٌة

ندوة علمٌة تهتم بتعرٌف 
طلبة الموسٌقى بمختلف 

مدخالت وخلفٌات الموسٌقى 
السابقة لمفهوم الدراسة 
الجامعٌة واختالفها عن 
 المراكز الموسٌقٌة االخرى

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون الموسٌقٌة

الفنون  قسم
 الموسٌقٌة

معاهد الفنون 
الجمٌلة 
ومدرسة 
الموسٌقى 
 والبالٌة 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

علوم  ٌوم واحد 0/3/7107 خزف الراكو -ورشة عمل 01
 انسانٌة

بٌان طبٌعة خزف الراكو 
والٌات العمل به وتقنٌاته 

 وجمالٌاته

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 التشكٌلٌةالفنون 

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

ستودٌو 
ومشغل 

الفنان زٌد 
 لقمان

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

تقنٌة صب  -ورشةعمل 00
 البرونز

 
 
 
 
 

علوم  ٌوم واحد 5/3/7107
 انسانٌة

تعلٌم الطلبة تقنٌات صب 
البرونز من حٌث الٌة 

االشتغال والمواد المستخدمة 
 بشكل احترافًومراحل العمل 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

االستاذ 
المتمرس 

 مرتضى حداد

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 



 
 

تقنٌات الرسم  -ورشة عمل 07
 بالفرٌسكو 

 
 
 
 

علوم  ٌوم واحد 8/3/7107
 انسانٌة

التعرف على طبٌعة الرسم 
والمواد الداخلة فً بالفرٌسكو 

العمل وطبٌعة االشتغال 
 والمواد

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

1791606078 الٌوجد
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

الطباعة  -ورشة عمل 03
 الناقلة 

علوم  ٌوم واحد 07/3/7107
 انسانٌة

االلٌات والخطوات االجرائٌة 
لتقنٌة الطباعة الناقلة كواحدة 
من التقنٌات المستخدمة فً 
 الطباعة الجرافٌكٌة المعاصرة

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

قسم التربٌة 
كلٌة –الفنٌة 

الفنون 
 الجمٌلة

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

تقنٌات  -ورشة عمل 04
 التذهٌب

 
 
 

علوم  ٌوم واحد  7/0/7107
 انسانٌة

تعلٌم طرائق والٌات الزخرفة 
بالذهب الخالص والتعرف 

على موادها وخاماتها 
 المستخدمة

كلٌة الفنون 
الجمٌلة قسم الخط 
 العربً والزخرفة

قسم الخط 
العربً 
 والزخرفة

1791606078 الٌوجد
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

التذوق  -ورشة عمل 05
 الموسٌقً

علوم  ٌومان 0-7/3/7107
 انسانٌة

لتطوٌر قابلٌة طلبة اقسام 
الكلٌة ممن ٌتعاملون مع 

 التذوق الموسٌقً 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون الموسٌقٌة

قسم الفنون 
 الموسٌقٌة

اقسام كلٌة 
الفنون 
 الجمٌلة 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

06 

 

ازمة المنهج -حلقة نقاشٌة
العلمً فً رسائل واطارٌح 

 الفنون
 
 
 
 

علوم  ٌوم واحد 4/7107م7
 انسانٌة 

امكانٌة دراسة واقع رسائل 
واطارٌح الفنون وامكانٌات 

 وضع منهج علمً متخصص 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة 

قسم التربٌة 
كلٌة –الفنٌة 

الفنون 
 الجمٌلة 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

ادارة -حلقة نقاشٌة  07
مشارٌع التخرج لطلبة 

 المراحل المنتهٌة 

علوم  ٌوم واحد 8/4/7107
 انسانٌة

تتضمن الحلقة وضع 
برامجٌات تدرٌبٌة للسادة 
المشرفٌن على مشارٌع 
 التخرج وطبٌعة ادارتها 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة 

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة 

1791606078 الٌوجد
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

تحدٌث –حلقة نقاشٌة  08
المناهج العلمٌة للدروس 

 رؤى وافكار–العلمٌة 

علوم  ٌوم واحد 07/4/7107
 انسانٌة

طرح مجموعة من االفكار 
والرؤى باالعتماد على مناهج 
واستراتٌجٌات فً الجامعات 

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

1791606078 الٌوجد
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

mailto:Arts_baghdaduniversity@yahoo.com
mailto:Arts_baghdaduniversity@yahoo.com


 
 

 
 
 
 

الموازٌة من حٌث التخصص 
 وطبٌعة المواد الدراسٌة 

اشكالٌة –حلقة نقاشٌة  09
التلقً والتذوق لفنون 
مابعد الحداثة التقنٌات 

 وطبٌعة العرض

علوم  ٌوم واحد 07/4/79107
 انسانٌة

دراسة فضاءات وتقنٌات 
لالتجاهات الفنٌة لما  العرض

بعد الحداثة وامكانٌة 
استثمارها فً نتاج الطلبة 

 ومشارٌع التخرج

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون التشكٌلٌة

قسم الفنون 
 التشكٌلٌة

جامعة بغداد 
كلٌة االدارة –

 واالقتصاد

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

منجز الفنان  -حلقة نقاشٌة 71
 الدكتور عبد الرضا بهٌه

 
 

 
 
 

علوم  ٌوم واحد 71/0/7107
 انسانٌة

التعرف على التارٌخ 
الشخصً والفنً للفنان 

عبدالرضا بهٌه مع عرض 1د

صور شخصٌة ومجموعة 
اعمال فنٌة وجوائز حصل 

 علٌها

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

الخط العربً و 
 الزخرفة

قسم الخط 
العربً 
 والزخرفة

جمعٌة 
الخطاطٌٌن 
 العراقٌٌن 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

البحث –حلقة نقاشٌة  70
 الموسٌقً وطبٌعته

علوم  ٌوم واحد 3/4/7107
 انسانٌة

حلقة نقاشٌة تخدم طلبة 
الدراسة االولٌة والعلٌا 

 لدراسة الموسٌقى

كلٌة الفنون 
قسم –الجمٌلة 

 الفنون الموسٌقٌة

الفنون قسم 
 الموسٌقٌة

المراكز 
البحثٌة 

للمؤسسات 
 الموسٌقٌة 

1791606078
6 

Arts_baghdadunive
rsity@yahoo.com 

 


