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تصنيف عالمي متقدم لجامعتنا
مرة أخرى تتألل جامعتنأا كلفضأ جامعأ عراقيأ فأي تصأنيف الأأ""webometrics
ويبوميتركس العالمي الذي يصدر من اسأباييا والأذي يضأ تصأنياا ألكبأر واعأر
الجامعا العالمي كجامعأ هارفأار أو اوكسأاور أو توريتأو وغيرهأا مأن الجامعأا
العمالق  ،لتكون جامعتنا بمصاف الجامعا الكبرى عالميا ،وكأذل تقأدم جامعتنأا
بالتصنيف العالمي مع الجامعا العربي لتحت تصنياا الأ""14ومن افض  05جامعأ
عربي لتكون متقدم عن التصنيف الماضي ،وحسب القي اآلتي ومأا سأيلتي فأي
الجداول الملحق وحسب ما جاء في موقع التصنيف-:
http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq
يلتي هذا التقدم علأ اثأر التأدابير التأي اعتمأدتاا الجامعأ فأي المواكبأ والتطأور مأع
الجامعا العالمي  ،والتي بات أشبه ما تكون شارا متقدمأ تحأتا باأا الجامعأ ضأمن
موقعاها االلكترويي الذي يراقب ويتابع ومأا كبأرى الجامعأا العالميأ كأي تنأال الجامعأ
التصأنياا العالميأ الجديأدة ،والتأي تأ اعتما هأأا بعأد ان أوعأ رئأيس الجامعأ األسأأتا
الأأدكتور عأأالء عبدالحسأأين وباجتماعاتأأه المتكأأررة مأأع فريأ الموقأأع االلكترويأأي ،وحرصأأه
ومتابعته المستمرة لعم الموقع االلكترويي وتوفير احدث التقنيا العالمي لموقع الجامعأ
والتي من شاياا تطوير الموقع االلكترويي لني المراتب المتقدم عالميأا .األسأتا الأدكتور
عالء عبدالحسين أوضح بان معالي وزير التعلي العالي والبحث العلمي أكد علأ ان تكأون
التصأأنياا العالمي أ لجامعتنأأا ممي أ ة لعراق أ وأهميأ جامعتنأأا فأأي المنطق أ السأأيما وان
جامعتنا تعد من اكبر الجامعأا فأي العأال لمأا تتضأمن مأن اختصاصأا علميأ وإيسأايي
وحافا العلوم والتأي ال يمكأن ألي جامعأ ان تتمتأع بمثأ هأذا التخصصأا إال الجامعأا
المرموق  ،لذا فان وزارة التعلي العالي عم جامعتنا مع باقي الجامعا العراقي وحرص
عل ان تجع من جامعتنا مرك لاليطال في تطور سائر الجامعا  ،كأون ان جامعتنأا تعأد
من أقدم جامع في العرا وبذا الوق األوسع ،من هنا فان حرصنا بان يكون محط الثقأ
التي وضعتاا الوزارة لجامعتنا ،لنقدم هذا االيجاز إل وطننا الغأالي ووزارة التعلأي العأالي،
والبد من اإلشارة إل ان جاو ا كبرى أقامتاا جامعتنا لتنأال مثأ هأذ المراكأ المتقدمأ ،
فانأأا م يأأد مأأن اإلجأأراءا والمتابعأأا والتأأدابير تقأأوم باأأا الجامع أ عل أ وف أ المعأأايير
العالمي  ،وهنا الم يد مأن النشأاطا يقأوم باأا الموقأع االلكترويأي بجامعتنأا لنيأ هأذ
التصنياا العالمي وهنا الم يد من النشاطا يقوم باا الموقع االلكترويأي بجامعتنأا لنيأ
هذ التصنياا العالمي  ،التي تحتاج الكثير من الجاو والمتابع اليومي لكي يكون الموقع
عل وف المستوى الطموح ،رغ ان طموحنا ال يمكأن ان يكأون ضأمن اطأر وحأدو  ،كأون
رغب الجامع جامح في يي األفض واألحسن ما في العال وليس المستوى المحلأي أو
اإلقليمي فحسب ،من هنا فان جامعتنا سوف لأن تتوقأف عنأد حأد معأين مأن الحأدو بأ
ستمضي قدما في يي المراك العالميأ األكثأر تقأدما ،وان شأاء هللا سيشأاد المسأتقب
القريب م يد من التقدم والتطور في تصنياا جامعتنأا وموقعنأا االلكترويأي ،والأذي يمضأي
عل وفأ مأنا علمأي متأوازي ووفأ وتيأرة واثقأ  ،كأون أينأا يعتقأد بأان الحاأا علأ
المستويا المتقدم أصعب من ييلاا ،فمن غير المنط ان ينال مرك متقدم وبعد فترة
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تطور تدريجي
وف
عل
يابط بمراك ال توائ الطموحا  ،حيث ان جامعتنا تقدم
وحافظ عل مستواها في التقدم منذ عام  1544حت يومنا هذا ،لذا فان يجاحنا هذا
إيما يجاح لك ك منتسبي جامعتنا من تدريسيين ومو اين وعاملين و ل عن جاو ه
وحرصا عل مسيرة الجامع العريق .
األستا المساعد الدكتور أسام عبداللطيف المساعد العلمي لرئيس الجامع بين بان
المراك المتقدم التي يالتاا الجامع تعد استحقا طبيعي لجامعتنا بعد ما ان آجر كما
هائال من التدابير والنشاطا غير المسبوق  ،السيما وحرص رئيس الجامع ومتابعته
وتواصله لسير عم الموقع االلكترويي وفريقه الذي يعد العنصر األساس في تطوير المواقع
االلكترويي في جامعتنا أو في الجامعا العالمي المتقدم  ،كويه يقدم جاو ا استثنائي
لني هذ المراك واخص هنا مدير الموقع المدرس الماندس باس حميد جريمد ورئيس
تحرير الموقع األستا الدكتور عبدالباسط سلمان اللذان اعتمدا النا العلمي واألساليب
الحديث والمتابعا المتواصل في استخدام واعتما الكثير من الطر غير التقليدي في
تنظي الموقع االلكترويي ،وإ ارة ملااته وبياياته العلمي والروابط االلكترويي الممي ة،
وكذل اعتما الطرازيا غير التقليدي في التمظار االلكترويي للموقع ،من الكرافي
والملتيميديا والصور الديجيتال وااليميشن واعتما النا العلمي في إعدا وتحرير األخبار
للصور
يشر كما هائال من أللبوما
العلمي ويشر البيايا  ،وكذل
والموضوعا
الاوتوغرافي واألفالم التي كرس يوعي وجو ة جامعتنا ليطلع علياا العال بلسرة ،وأيضا
ان الموقع بلكثر من س لغا عالمي وهو ما يمي الموقع عن باقي جامعا العال  ،لذا
أسج تقديري وشكري لك من ساه في هذا النجاح الكبير لجامعتنا ،ويؤكد ان بان
طموحا جامعتنا وكما أكدها رئيس جامعتنا ال ولن تتوقف ضمن حي معين ،ب ان هنا
الم يد من التطويرا والتحسينا تقوم باا الجامع لتنال المراك األكثر تقدم عالميا .مدير
الموقع االلكترويي المدرس الماندس باس حميد أشا بتضافر جاو العاملين في الموقع
االلكترويي ،مبينا من ايه قد ت تلسيس وحدة الموقع االلكترويي بإمكاييا متواضع ولكن
بلساليب علمي غير تقليدي لنحق التلثير واإلباار ،حيث إيتاجناها أيا وزميلي األستا
الدكتور عبدالباسط سلمان مع تلسيس الموقع مع تلسيسه قب سنوا يا يكران الذا
المرك المتقدم عالميا وبإ ارة وتخطيط تعتمد العم والنتائ أوال وأخيرا
للوصول إل
لتحقي الادف ،حيث عملنا أيا وزميلي في با ئ األمر بحاسباتنا الشخصي وفي ساعا
طوال خارج أوقا العم وراسلنا كبرى الجامعا والمواقع والمؤسسا المعني بمواقع
وتصنياا الجامعا  ،وكما قمنا بالعديد من ال يارا الميدايي من اج ان يكون الموقع
متقدما ومتطورا ومناا معايش الدكتور عبدالباسط سلمان في الجامع األمريكي ""AUC
ويق تجرب الموقع االلكترويي في الأ" "Hill Houseلجامعتنا ،لنعكساا بتعاوينا وتضافريا مع
ا التجرب  ،ليكون الموقع ضمن مواصاا وبصم خاص بجامع
معالجا وتعديال عل
بغدا تحديدا ،والحمد هلل حقننا وال زلنا يحق م يد من النتائ  ،وهنا البد من ان أبين بان
حرص رئيس الجامع كان له الدور الاام في هذا النجاح ،في متابعته واجتماعاته
المستمرة وتوفير لكاف متطلبا الموقع من معدا وتقنيا حديث  ،وأكد المدرس باس
حميد بان عم الموقع كاري واحد وحرص وتاايي أعضاء هذاالاري االلكترويي هو العام
األساس لنجاح وتقدم الموقع االلكترويي ،مؤكدا بذا الوق من الموقع االلكترويي لديه
اآلن قدرا يوعي إمكايا تعد األول في العرا والشر األوسط من خبراء وماندسين
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االلكترويي
والتواص
ومترجمين ولغويين ومختصين في عال الديجيتال والشبكا
واإل اري ،وضمن مستويا فائق جدا ،توازي وحج الخبرا العالمي في كبرى الجامعا
العالمي  ،وان المستقب القريب سيشاد الكثير من التحسينا والتطويرا للموقع
والراقي ،خصوصا وان موقعنا يتمتع باري
االلكترويي ،كي يحق المستويا األعل
السيد رئيس الجامع
متآخي ومتناس  ،من هنا أسج شكري وتقديري البالغ إل
لحرصه ومتابعته ،وكما أسج تقديري وشكري ل ميلي  .عبدالباسط وال كاف أعضاء
فري الموقع االلكترويي في رئاس الجامع وفي كليا ومعاهد ومراك الجامع  ،الذين
رسموا صورة باي للتوائ والتاايي ضمن النسي األخوي من اج رفع جامعتنا وتقدماا
الكثير من التاايي والتبريكا من جاا ومؤسسا
الموقع االلكترويي كان قد تلق
حكومي وغير حكومي اليتصارا جامعاتنا ،ومناا األستا يوري المالكي رئيس الوزراء
ومعالي وزير التعلي العالي األستا علي األ يب ،وكما هائال من أعضاء مجلس النواب
ورؤساء جامعا ومدراء وقيا ا علمي ومؤسسا حكومي وغير حكومي لنجاح وتطور
جامعتنا في يي موقعنا االلكترويي هذ المراك المتقدم عالميا ،ومع يجاحنا هذا اياال
االتصاال الااتاي عل موقعنا االلكترويي لتبار هذا النجاح والتمي الذي شك ايعطاف
جديدة للرقي األكا يمي والبحث العلمي الذي يسع له وما معالي وزير التعلي العالي
والبحث العلمي األستا علي األ يب ،لتؤكد الجامع من ان مراك يا المتقدم ستكون إن
شاء هللا وما في تطور وتحسن ،لنبق أوفياء إل وطننا الغالي وال المسيرة العلمي ،
وسنكون وما وف النا العلمي الذي رسمته وزارتنا الموقرة في الرقي والتقدم والتطور
العلمي واإليسايي.
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
حلّتِه الجديدة
االعالن عن شعار جامع بغدا ب ُجامع بغدا تجد وقاتاا و عماا لقواتنا المسلح لدحر االرهابحول تلثير السمن عل

 -راس في العلوم للبنا

منتسبو و طلب كلي القايون يعلنون وقاتا-طب بغدا تكم

السكري

مرض

و مسنا تا البناء جيشنا الباس

استعدا اتاا الستقبال طلب الارع العلمي وف

قايون بغدا تعلن عماا ومؤزارتاا للجيش العراقي الباسمشاريع بحثي مبتكرة في خوارزمي بغدا تنطل-مناقش أطروح

-جامع بغدا تاع

التاريخي للح ب اللبرالي الديمقراطي اليابايي

للقبول المباشر في كلياتاا لغاي 1541/8/14

جامع بغدا تدعوا الطلب الراغبين بتعديالرق

والقوا

األمني البطل

يحو تلسيس مختبر علمي تطبيقي

كتورا في ا اب بغدا عن التحوال

-جامع بغدا تمد التقدي

اعل

معدال

القبول المرك ي

ترشيحا

لمراجعتاا

أالمتحايي للطلب الراغبين بتعدي

طالب كتورا في جامع بغدا يحصمايشستر

عل

ترشيحا

المرك الثايي ضمن مشاركته في يدوة بحثي في جامع

يدوة حواري في الخطاب اإلعالمي تقيماا وزارة الثقاف بالتعاون مع كلي اإلعالم– جامع بغداآ اب بغدا تمد جسور التواص العلمي مع المؤسساحرك البحث االثاري بين بغدا وبرلين
جامع بغدا تحصكلي العلوم للبناللقدرا الاكري
-تعليما

عل

األكا يمي االلمايي و توقيع اتااقيا

علمي لتطوير

عضوي المنظم العربي لضمان الجو ة في التعلي

تَريوا ال

التلهي

والتدريب العلمي لطالبا

و ضوابط وزاري جديدة لطلب واساتذة الدراسا

المراح

الثايوي بتنظيماا لدورا

العليا في كلي االعالم للعام الدراسي 1540 - 1541

جامع بغدا تعقد اجتماعا ها ّما لوضع خط جديدة للايكلي التنظيمي الموحدة لتشكيالالدراسي القا م
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مشروع قا ة مستقب

ايطالواالبداع

بغدا بالتعاون مع المرك االستشاري للتنمي والتدريب والمرك الوطني للتنمي
التجريبي وتحلي

كلي اال ارة واالقتصا في جامع بغدا تُص ِدر كتابا بعنوان ( التصاميبريام SPSS

تجارباا ) باستعمال

المرك الريا ي لبحوث السرطان في جامع بغدا يقدم خدماته مجاياكلي التربي الرياضي في جامع بغدا تناقش رسال ماجستير ( بعنوان تلثير التمريناالتصوير الايديو بثالثي االبعا )
-في زيارت االول

الخاص باستخدام

مساعد رئيس جامع بغدا للشؤون اال اري يتاقد اقسام الجامع

-إعالميون يبدون إعجابا

بتطور كلي االعالم ويصاوياا بمصنع السلط الرابع

كلي التربي الرياضي تشاد اجتماعا للمعاويين اإل اريين لجميع كلياالمرك ي
-إ اع كلي االعالم في جامع بغدا تُأقي

جامع بغدا و االستعدا لحا

التخرج

ورة تدريبي لطلبتاا في فن كتاب و تحرير الانون الصحاي

المرك الريا ي لبحوث السرطان في جامع بغدا يقدم خدماته مجاياقس شؤون الطلب والتصديقافي تشكيال الجامع كاف
-جامع بغدا تعلن البدء بالتقدي

في جامع بغدا يعقد إجتماعا حول طريق التسجي
للدراسا

المسائي

مساعد رئيس الجامع للشؤون العلمي يتاقد آلي التقديواالقليمي
-زيارا

العليا في مرك التخطيط الحضري

للدراسا

متبا ل ألساتذة جامع بغدا و مسؤولين في الوزارة لمناقش ك

المشتر
مدير مرك إحياء التراث في جامع بغدا ياتح آفاقا للتعاون ُالملمون للنشر والطباع
-فتح افا

التعاون بين مرك التخطيط الحضري واالقليمي للدراسا

رئيس مرك إحياء التراث في جامع بغدا ي ور الوكي-العلوم السياسي تنظ

ورة في التمريض و اإلسعافا

جامع بغدا تقدم راس تشخيصي لمرضالموقع االلكتروني

مع مسؤولي الوحدا

ما يا

تطور التعلي في الجامع

مع وزارة الثقاف في لقاء جمعه بمدير ار
العليا و كلي الاارابي االهلي

االقدم لوزارة التعلي
األولي لمو اا

العالي و البحث العلمي
الكلي لمسايدة قواتنا المسلح

تكيس المبايض
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حصول باحثين في كلي العلوم علبغدا
-اللجن المشرف عل

شاا ة شكر وتقدير عن بحوث قيم بإختصاص علوم الحياة من قب

رئيس جامع

راس الدبلوم العالي في التخطيط االستراتيجي تعقد اجتماعا في كلي اإل ارةواالقتصا

رئيس مرك إحياء التراث العلمي العربي في جامع بغدا يلتقي برئيس لجن مناه الدراساالتعلي العالي والبحث العلمي

اإليسايي في وزارة

لقاء يجمع مدير مرك إحياء التراث العلمي العربي و بعض التدريسين في جامع بغدا بمدير عام ائرة البحث و التطويرفي وزارة التعلي العالي و البحث العلمي
-جامع بغدا تقي

ورة عن اساليب التعام

-كلي العلوم للبنا

تناقش تلثير السمن و مقاوم االيسولين عل

-كلي اإل ارة و االقتصا تحتضن امتحايا

االكا يمي الخاص بالحرس الجامعي
اي يما

الكبد

الدور الثايي للسا س اإلعدا ي

اجتماع عاج يجمع المساعد العلمي لرئيس الجامع بمعاويي العمداء للشؤون العلمي في جميع الكلياشؤون الطلب النازحين

لمناقش

الايئ اال اري لجمعي الماندسين العراقي في ضياف كلي الاندس بغداتعاون علمي و ميدايي بين كليتي العلوم و ال راع إل ام و استثمار الحديق النباتي في كلي العلوم-كلي اإل ارة و االقتصا تنظ  3ورا

في الحاسوب لمو اياا و للمتقدمين للدراسا

العليا فياا

توسع خطتاا االستيعابي في قبولا
كلي الاندس في جامع بغدا تحتضن الطلب النازحين وّ

ضمن اقساماا

-مجلس كلي العلوم في جامع بغدا يعقد اجتماعا طارئا لمناقش وضعي الطلب النازحين

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq
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