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نتائج المؤهلين للقبول في الدراسات العليا في جامعة بغداد
اعلنت جامعة بغداد نتائج المؤهلين الداء االمتحان التنافسي فيي الدراسيات العلييا للعيا
الدراسي  4102 - 4102يرجى االطالع على االسماء بالضغط على الكلية المعنيه
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استعدادات غير مسبوقة الحتفال التخرج
على قد وساق تجري االستعدادات والتحضيرات في جامعة بغداد إلقامة اكبر وأوسع
احتفال تخرج ألكبر جامعة عراقية وعربية دورة السال والتنمية الدورة الي" 25والذي
سيوافق في  ،"4102-9-41حيث أقامت الجامعة جملة من التدابير واالجتماعات بغي ة
تنظيم االحتفال ،وقد باشرت الجامعة ومنذ أشهر لهذا االحتفال ،وقد أوعز األستاذ الدكتور
عالء عبدالحسين رئيس الجامعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة األستاذ المساعد أسامة
فاضل عبد اللطيف المساعد العلمي لرئيس الجامعة وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة
األستاذ الدكتور رياض خليل المساعد اإلداري لرئيس الجامعة ،وقد بين رئيس الجامعة
لموقعنا االلكتروني بان احتفال هذا العا سيكون مميز ،لما سيضم من فعاليات وتكريم
للمتفوقين ونشاطات متعددة ،وذلك إلسعاد الطلبة الخريجين وعوائلهم في باكورة عمل
الجامعة التعليمي ،إال وهو العمل على تخريج دفعات من الطلبة بكفاءة وقدرة عالية في
خدمة اإلنسانية والمجتمع ،مؤكدا بان الجامعة شاغلها األكبر اآلن بطلبتها وتخرجهم
العلمي من الجامعة ،حيث نقيم حفل واستعراض كبير للطلبة وبمشاركة واسعة من
مؤسسات ومنظمات علمية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،التي تهتم
هي األخرى بهذا التخرج ،وسيحضر األستاذ علي األديب وزير التعليم العالي والبحث
العلمي احتفالنا الذي يمثل االحتفال األكبر واألوسع على مستوى الشرق األوسط والعالم
العربي لما يضم من أعدادا هائلة من كليات ومعاهد وتخصصات علمية متقدمة ناهيك
مساحة جامعتنا ومنشآتها العلمية التي تعد األكبر واألوسع ،وكما سيحضر االحتفال نخبة
كبيرة من المسؤولين الكبار في الدولة ،ليشارك أفراح أبنائه الطلبة في االحتفال ،وهذا
العا سيكون األكثر تميزا إن شاء هللا في إقامة أوسع واكبر احتفال للطلبة ،كونه االحتفال
الذي يمثل تخرج ما نسبته أكثر من  %24من خريجي العراق ،فجامعة بغداد تمثل هذه
النسبة لواقع التعليم العالي في العراق .وباهتما بالغ من األستاذ الدكتور عالء
عبدالحسين رئيس الجامعة ،واألستاذ الدكتور رياض خليل المساعد اإلداري واألستاذ
المساعد الدكتور أسامة فاضل عبد اللطيف المساعد العلمي تجري االستعداد ضمن وتيرة
متميزة لهذا العا  ،إلقامة االحتفال على مالعب كلية التربية الرياضية في الجادرية ،التي
استنفرت جهودها المباركة لتقديم احتفال غير تقليدي ومميز لهذا العا  ،السيما وان هناك
جهود كبيرة لإلعال الجامعي والقناة الجامعية الفضائية والموقع االلكتروني لهذا العا ،
حيث وسع العمل الموقع االلكتروني والقناة الجامعية الفضائية حتى ساعات متأخرة من
الدوا  ،ليشكل فريقا إعالميا كبيرا بغية تنظيم كل جملة من المها التي ستكون مفاجئة
مع االحتفال ،وكان المدرس المهندس باسم حميد جريمد مدير الموقع االلكتروني ،قد وجه
منتسبي الموقع بإعداد المزيد من النشاطات الحتفال التخرج بغية بث االحتفال بشكل
مباشر مع عرض مقطوعات ملتيميديا مرافقة الحتفال التخرج ،حيث يواكب المدرس باسم
حميد هو وفريق الموقع االلكتروني كل االنجازات واالستعدادات الحتفال هذا العالم ليوثقها
ويعرضها بأبهى وأجمل صورة ليتمعن الطالب بجمالية ورونق وبهاء جامعتنا العريقة ،حيث
أن أعماال كثيرة وكبيرة تقع على عاتق رئاسة الجامعة ،في إقامة مثل هكذا احتفال،
ليشكل صورة مشرقة للواقع العراقي المشرف بتخريج دفعة من العلماء والمفكرين لبناء
وخدمة الوطن .الدكتور أسامة فاضل عبد اللطيف بين بأنه تم التحضير لالحتفال وإرسال
الدعوات لكبارالقادة والمسؤولين في الدولةوعلى رأسهم رئيس الجمهورية
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اليييذي ابلغنيييا بيييان تكريميييا خاصيييا سييييكون مييين لدنيييه للطلبييية المتفيييوقين األوائيييل،
وكييييذلك ابلغنييييا وزييييير األعمييييار واإلسييييكان بييييان الييييوزارة سييييتقو بتعيييييين الثالثيييية
األوائييييل ميييين كلييييية الهندسيييية فييييي الييييوزارة ،وان اهتمييييا متزايييييد ميييين رئيييييس
الجامعيييية فييييي أظهييييار االحتفييييال بمييييا يليييييق وسييييمعة الجامعيييية وتاريخهييييا الكبييييير،
وكميييا ان االسيييتعداد والتحضييييرات قائمييية منيييذ ميييدة إلبيييراز االحتفيييال ورونقيييه وقيييد
تمييييت كافيييية االسييييتعداد ميييين تحضييييير أرواب التخييييرج للطلبيييية وتحضييييير مضييييمار
التخييييييرج والمنصيييييية ومراسيييييييم االسييييييتقبال والتحضيييييييرات األخييييييرى وكييييييذلك
تحضيييييرات لإلطييييالق كمييييا كبيييييرا ميييين األلعيييياب النارييييية التييييي سترسييييم البهجيييية
خييييالل االحتفييييال ،وكييييذلك هيأنييييا كييييم ميييين المناطيييييد إلطالقهييييا خييييالل االحتفييييال
لتحلييييق فييييي سييييماء الجامعيييية ،كييييي تميييين السييييال واإلنسييييانية وفييييق منظييييور
رمييييزي وفكييييري متقييييد  ،يعبيييير عيييين مييييدى وعمييييق حضييييارتنا العظيميييية ،حضييييارة
وادي الرافييييدين ،وتييييم التنسيييييق مييييع كافيييية الجهييييات السيييياندة والمسيييياعدة فييييي
جامعتنيييا ،وتمييييت كافيييية اإلعييييدادات واالنتهيييياء ميييين المراسييييالت لكبييييار الشخصيييييات
العلميييييية والدبلوماسيييييية التيييييي تحييييير عليييييى مشييييياركة فرحييييية طالبنيييييا فيييييي
احتفييياالت التخيييرج ليكيييون احتفييياال ممييييزا بحيييق لهيييذا العيييا إن شييياء هللا كالعيييادة
ترسيييييم الجامعييييية الرؤييييييا الممييييييزة لالحتفيييييال ،وبمعيتيييييه مجموعييييية مييييين كبيييييار
المفكييييرين والمختصييييين ،إلتمييييا االحتفييييال بييييأبهى وأجمييييل صييييورة ،لكييييي يشييييعر
الطاليييب بالفرحييية والسيييعادة وهيييو فيييي زي التخيييرج أميييا أسيييرته التيييي تشييياركه
الفرحيييية والبهجيييية ،لييييذا كييييان االهتمييييا لييييرئيس الجامعيييية هييييذا العييييا بشييييكل
ممييييز للغايييية فيييي إقامييية حفيييال يلييييق بسيييمعة وتييياري جامعييية بغيييداد العريقييية،
السيييييما وان الجامعيييية كييييان قييييد وثبييييت فييييي خطييييوات متقدميييية لترتقييييي إلييييى
مرحلييييية متقدمييييية ومتمييييييزة اثييييير الجهيييييود االسيييييتثنائية التيييييي قيييييدمها رئييييييس
الجامعيييية والموقييييع االلكترونييييي الييييذي انييييتفض بييييالموقع وتفييييوق علييييى أكثيييير ميييين
 00111ثمانيييييية عشييييير أليييييف جامعييييية علميييييية ضيييييمن تصييييينيف الويبيييييومتركس
العييييالمي ،لتنييييال تقييمييييا متقييييدما ومميييييزا ،مييييع بيييياقي الجامعييييات الرصييييينة فييييي
العييييالم ،وميييين ثييييم نييييرى ان العديييييد ميييين الجهييييات الرسييييمية وغييييير الرسييييمية
تسيييعى لتقيييديم التهييياني لجامعتنيييا اثييير االنتصيييارات الكبييييرة التيييي حققتهيييا فيييي
هيييذا المضيييمار العلميييي ،واليييذي حقيييق سيييمعة تاريخيييه للعيييراق وتاريخيييه الحافيييل
بييييالمنجزات اإلنسييييانية المتقدميييية ،وكييييان ميييين بييييين السييييادة المهنئييييين لهييييذا
االنتصيييار التييياريخي األسيييتاذ نيييوري الميييالكي رئييييس اليييوزراء ،اليييذي يسيييعى فيييي
أن يحقيييق اكبييير كيييم مييين المنجيييزات العلميييية لواقيييع التعلييييم ،وقيييد كيييان األسيييتاذ
اليييييدكتور عيييييالء عبدالحسيييييين قيييييد عقيييييد اجتماعيييييات موسيييييعة واشيييييرف عليييييى
أعمييييال التحضيييييرات لالحتفييييال ،وأوعييييز فييييي تنفيييييذ خطيييية موسييييعة فييييي إقاميييية
احتفيييال التخييييرج ،وتشيييكيل خاليييييا عميييل كبيييييرة منتشيييرة وموزعيييية وفيييق منظييييور
وميييينهج علمييييي فييييي إتمييييا االحتفييييال ،وضييييمن تنسيييييق كبييييير مييييا بييييين كافيييية
الكلييييييات والطلبييييية وبييييياقي المؤسسيييييات ،التيييييي ستشيييييارك االحتفيييييال بإذنيييييه
تعييييالى ،موضييييحا فييييي لقيييياء خييييا لموقعنييييا االلكترونييييي بأنييييه قييييد تييييم تجميييييل
وتوسيييييع منصيييية ملعييييب االحتفييييال والييييذي سيضييييفي جمالييييية ومنظييييور جديييييد
لالحتفيييييييييييييييييال ،وفيييييييييييييييييق منهييييييييييييييييياج احتفيييييييييييييييييالي ممييييييييييييييييييز
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القناة الجامعية تعرض احتفال التخرج
شاشات القناة الجامعية تعرض
تحضيرات التخرج ببرنامج حصاد الجامعة واليوتيوب
مشروع لتأسيس قناة جامعة بغداد الفضائية
ارتييأت جامعيية بغييداد فييي مواكبيية التطييورات والتكنولوجيييا المتقدميية فييي عييرض
النشاطات العلمية والثقافية وبأساليب حداثوية ،لذا حرصت بعرض كافة االسيتعدادات
للتخرج وتوصيل المعلومات واألخبار عن التخرج للطلبة ،وذلك بأكثر من وسيلة ،ومنهيا
القناة الجامعية الفضائية بالتردد  00409ومعدل الترميز  ، 45211التي تعرض البرنيامج
حصاد الجامعة الخا باحتفيال التخيرج لليدورة " 25دورة السيال والتنميية" ،ويمكين
وذلك " "Youtubeمشاهدة البرنامج من على موقع الجامعة ومن على موقع اليوتيوب
:عبر الرابط األتيhttps://www.youtube.com/watch?v=KzQC-VtfWak&feature=youtu.be
وبرنامج حصاد الجامعة انطلق فيي العيا الماضيي بجهيود كبييرة مين رئاسية جامعية
بغييداد وضييمن مواصييفات قياسييية ونقيياوة علييية للصييورة " "High Definitionونقيياوة
ديجيتييال للصييوت بتقنيييات الييي " ،"Dolby systemوبإشييراف مجموعيية ميين الخبييراء
والمختصين في مجال التقنيات الديجيتال واإلعال والويب سايت ليكون مواكيب آلخير
الوثبات والقفزات العالميية اإلعالميية ،حييث انطليق بيوتيرة جدييدة وبأسيلوب فيلميي
متجدد ما بين الوثائقية والديكودرامي ،وضمن دراسات وخبيرات مستفيضية تزخير بهيا
الجامعة ،وذلك بتوجيه وتأكيد من األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين ،والذي وجهة بان
تكون نهضة إعالمية للجامعة ،موجها كافة الكليات والمعاهد وتشكيالت الجامعة بفت
مكاتب لها للقناة الجامعية وضمن مركزية إعالمية جديد متقدمة ،وقيد باشير األسيتاذ
الدكتور عبدالباسط سلمان مدير مكتب القناة الجامعية بتوجيه كافة التشيكيالت فيي
االنطالق بافتتاح مكاتب للجامعيية وبالتنسييق ميع ميدير الموقيع االلكترونيي األسيتاذ
المهندس باسم حميد ،ومؤمل ان تظهر نتاجات الكليات والمعاهد لجامعتنا قريبا على
شاشيية القنيياة الجامعييية وبجمليية ميين التقييارير والتحقيقييات الفيلمييية والوثائقيييات
لمختبييرات وحقييول جامعتنييا العلمييية مالعبهييا الرياضييية وصيياالتها وقاعاتهييا الدراسييية
المميزة ،حيث وجه رئيس الجامعة بان تكون رؤيا موحدة للخطاب اإلعالميي للجامعية
وان تكييون األعمييال الفيلمييية والوثائقيييات ترتقييي ومسييتوى جامعيية بغييداد ميين حيييث
النقيياوة والنوعييية للنصييو وللسيييناريوهات أو المشيياهد الفيلمييية وكييذلك لعمليييات
المونتاج والمكساج الصوتي الذي له دور عا فيي مقبوليية وتمييز اإلنتياج اإلعالميي،
وقييد التقييى الييدكتور عبدالباسييط سييلمان بفييرق المواقييع االلكترونييية وفييرق اإلعييال
للكليات والمعاهد والمركز العلمية لجامعتنا ونقل لهيم توجيهيات رئييس الجامعية فيي
عمل المكاتب الخاصة بالقناة الجامعية ،وبيدأت الكلييات والمعاهيد بإرسيال الخطابيات
للجامعة بشان مكاتب القناة الجامعية.
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وبرنامج حصاد الجامعة -الحلقة السابعة ،من إعداد وإخراج الدكتور عبدالباسط سلمان،
مدير مكتب القناة الجامعية ورئيس تحرير الموقع االلكتروني ،الذي أوض لموقعنا
االلكتروني بان جامعتنا اكبر مما يتخيله البعض ممن ال يدركون وال يعون الجامعة األ  ،من
حيث مستوى وعدد الكليات وأعداد الطلبة والمساحات والمنشات والباحات التعليمية
والمختبرات والمالعب الرياضية التي تتمتع بها الجامعة ،واالهم ما تتمتع به جامعة بغداد
من علماء وعباقرة وبحوث منشورة بمجالت امباكت فكتور عالمية وما إلى ذلك ،وهو األمر
الذي قادني بان اجري دراسة وتخطيط لتأسيس قناة فضائية باسم قناة جامعة بغداد
الفضائية ،ألعرضها على سعادة رئيس الجامعة ومن ثم مناقشة شان تأسيسها ،حيث تم
االنتهاء من إعداد الدراسة وأملي كبير بانطالقها قريبا ،السيما وان رئيس الجامعة تقبل
الفكرة وتحمس لها وابلغني أنها ستكون إن شاء هللا قيد التنفيذ بالمستقبل القريب كون
جامعتنا كبيرة وتحتاج إلى تغطية إعالمية كبرى ،وأضاف د .عبدالباسط سلمان بان
اإلمكانيات التي تتمتع بها جامعتنا تسعفنا في إطالق القناة الفضائية وان الرؤيا متكاملة
لديه في تأسيس هذه القناة السيما وان الدكتور عبدالباسط سلمان كان قد أسس القناة
الفضائية الجامعية مع الدكتور المرحو مظفر مندوب بعد ان تم تكليفهم من قبل وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي عا  ،4112وقد أكد الدكتور عبدالباسط بان شاغله الكبير
اآلن هو إطالق قناة جامعة بغداد الفضائية ،وبين بان كافة الدراسات الالزمة لتأسيس
القناة قد اكتملت وننتظر المباشرة في تنفيذ المشروع بعد التوكل على هللا عز وجل كانت
الجامعة قد أنجزت حلقات كثيرة من برنامج حصاد الجامعة وكذلك أفال وثائقية وتحقيقات
وتقارير حول تشكيالت الجامعة كافة ،وكان األكثر رواجا من تلك األعمال هو برنامج حصاد
الجامعة حيث ُيعرض من على القناة الجامعية الفضائية ،يتناول آخر المستجدات العلمية
والثقافية والفكرية لنشاطات وفعاليات جامعة بغداد ،وهذه الحلقة سيكون التركيز فيها
على تحضيرات حفل التخرج ،وقد لقي البرنامج دعم لعمليات المونتاج والكرافيك من قبل
ا.د .غسان حميد عبد المجيد ،مدير مركز الحاسبة االلكترونية بجامعة بغداد سابقا ومدير
عا البحث والتطوير ،الذي كان له دور كبير في تطوير العمل الديجيتال في الجامعة
واإلعال الرقمي ،ومدير إنتاج البرنامج المدرس باسم حميد جريمد مدير الموقع
االلكتروني ،الذي يوفر الكثير من األنشطة والفعاليات في اإلعداد للبرنامج والتحضيرات له
ويساهم باإلعداد د .ابتهال مهدي ،،وكما يستضيف جملة من المختصين والخبراء في
تطوير العمل اإلعالمي والمواقع للجامعة ،وأوض لنا المدرس المهندس باسم حميد جريمد
بان برنامج حصاد الجامعة سيكون له تحسينات وتطويرات جديدة من خالل إطراء مزيد من
التدابير اإلنتاجية والتحضيرات الفيلمية التي نسعى لها ويوجهها لنا رئيس الجامعة ،ومن
المؤمل ان نطور عملنا باألشهر القادمة ليكون العمل أوسع واشمل لنشاطات وفعاليات
الجامعة .يذكر ان الحلقة السابعة تضمنت االستعدادات لحفل تخرج الطلبة ونشاطات
الجامعة لشهر آب  ،4102تقديم احمد عالء وتقديم النشرة االنكليزية هالل رسول كنو،
تعليق حسين الزبون ،روحي احمد ،هند البغدادي ،مونتاج وكرافيك محمود الموسوي،
إنتاج جامعة بغداد  -مكتب الجامعية الفضائية ..4102
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احتفال تخرج األكبر من نوعه في العراق والشرق األوسط
...احتفال كبير وحضور واسع لتخريج الطلبة
احتفال تخرج األكبر من نوعه في العراق والشرق األوسط
بفضل هللا عز وجل وبركاته أقيمت االحتفاالت الكبرى لتخرج طلبة جامعة بغداد
في الدورة السابعة والخمسون "دورة السال والتنمية" لتخريج دفعة جديدة من
بناة الوطن وسواعده ،وذلك على مالعب كلية التربية الرياضية بمجمع الجادرية،
وسط أفراح وأهازيج عوائل الخريجين ومعارفهم ،وحضر االحتفاالت ممثل عن رئيس
الجمهورية وممثل عن رئيس الوزراء ،واألستاذ الدكتور حسين الشهرستاني وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ،وبحضور وكيل الوزارة األقد األستاذ الدكتور قاسم
دوس إضافة إلى عدد من السفراء والشخصيات الكبيرة في البرلمان العراقي
والحكومة ،وبينما افتت االحتفال الكبير عبر الحاضرون عن فرحتهم وسرورهم البالغ
وقد بدأ االحتفال بعزف السال
بهذا االنجاز الكبير واالحتفال البهيج..... ،
الجمهوري ثم تالوة آي من الذكر الحكيم ...بعدها استعراض كراديس الطلبة
الخريجين من أما منصة كبار المسؤولين ،يتقدمهم كردوس حملة أعال
الجمهورية العراقية والشعار الجمهوري وشعار جامعة بغداد تحمله مجموعة من
طلبة الكلية العسكرية ،تبعته كراديس تمثل كليات الجامعة المختلفة ،ثم تقد
كردوس األساتذة .......وقد وقفت لهم جموع الطلبة والحاضرين مؤدين لهم التحية
لدورهم الكبير في تخرج هذه الكفاءات العلمية المختلفة من الطلبة
بعد ذلك ألقى األستاذ الدكتور حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث
العلمي كلمته بالمناسبة ،أشاد فيها بدور جامعة بغداد "الجامعة األ " وأهمية
خريجيها وأساتذتها وفاعليتهم في المجتمع وخدمته ،مشيرا إلى الجهود المبذولة
في تنظيم االحتفال والقائمين عليه ،ومبينا في ذات الوقت مسعى الوزارة بتقديم
كل ما بوسعها من توفير السبل والوسائل لالرتقاء بجامعة بغداد والجامعات
العراقية ،ومؤكدا على أن الوزارة ماضية في التطوير والتحسين والبناء الفكري
المتجدد ،مشددا على إتباع النهج العلمي في التدابير واإلجراءات كونها الكفيلة
في خلق البيئة األكاديمية والجو المناسب للعلم والمناخ الدراسي الصحي  .وألقى
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين كلمة بهذا االحتفال وض بها دور
جامعة بغداد في المجتمع من خالل خريجيها وأساتذتها الذين رفدوا الحياة
بالكفاءات العلمية بغية بناء وتطوير اإلنسانية ،وكما بين في كلمته الوثبات الكبيرة
التي حققتها الجامعة عبر الموقع االلكتروني الذي تقد على أكثر من 09111
جامعة عالمية ضمن التصنيفات الدولية القياسية ،مؤكدا على ان جامعة بغداد
ستبقى منارا ورافدا لخدمة المجتمع العراقي الذي يستحق منا كل التقدير.
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واالعتزاز .ثم ألقى ترديد مراسيم من الشهادة للخريجين األستاذ المساعد الدكتور أسامة
فاضل عبداللطيف رئيس اللجنة الفنية ومن ثم ردد معه الخريجين اداء القسم لخدمة
الوطن الحبيب العراق .وقد تخللت أجواء االحتفال أطالق أعداد كبيرة من البالونات الملونة
تعبيرا عن النقاء والصفاء زينت سماء االحتفال ،الذي رافقته أطالق الصعادات الملونة
واأللعاب النارية معبرة عن الفرحة والبهجة بهذه المناسبة لكل العراقيين كون أن جامعة
بغداد تمثل أطياف الشعب العراقي ومكوناته كافة وتشمل التخصصات العلمية والمتطورة
وحافات العلو كافة .وشمل حفل التخرج العديد من الفقرات والفعاليات فضال عن تكريم
الطلبة األوائل على الكليات والجامعة ،وكان رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عالء
عبدالحسين قد أوعز ومنذ شهور بتشكيل لجنة تحضيرية لالحتفال لغرض تقديم أفضل
صورة للجامعة وأحسنها في هذا االحتفال ،وأوعز بأن يكون حفل هذا العا متميزا ،حيث
يقو رئيس الجامعة باإلشراف شخصيا على هذا االحتفال لتذليل كافة العقبات،
القنوات الفضائية والمحطات التلفزيونية ووسائل اإلعال المتعددة غطت هذه االحتفالية
الكبيرة وبادرت في عرض االحتفال بوسائلها االتصالية .إدارة الموقع االلكتروني ومكتب
القناة الجامعية الفضائية في جامعة بغداد واكبوا االستعدادات ومراسيم االحتفال ووثقوه
بجملة من المشاهد والصور الفوتوغرافية واللقطات الفيديوية ،وكما أجرت لقاءات عدة مع
الخريجين األوائل ومع المنظمين لالحتفال وبعض الحضو ر.
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اعالن اسماء المرشحين للقبول في الدراسات العليا في جامعة بغداد
أكيدا لحر الموقع االلكتروني للجامعة على نشر كل ما هو جديد ومفيد لطلبتنا
يود الموقع االلكتروني ان يعلمكم بنتائج المرشحين للقبول في الدراسات العليا
في جامعة بغداد للعا الدراسي  ، 4102 - 4102لالطالع على االسماء لبعض
التشكيالت يرجى الضغط هنييييييييا .
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
 آداب بغداد تعلن عن بدء التقديم للقبول في الدراسة المسائية للعا الدراسي 4102 - 4102 الفنون الجميلة في جامعة بغداد تبدأ اختبارات قبولها المباشر للعا الدراسي 4102 -4102 بحوث السرطان في جامعة بغداد يبدأ حملة فحوصات و توعية مجانية لمنتسبات الجامعة جامعة بغداد تتلقى مزيدا من التهاني والتبريكات بمناسبة حصولها على مراكز متقدمة في التصنيفاتالعالمية
 رئيس جامعة بغداد يلتقي برؤساء األقسا في الجامعة لمناقشة آخر المستجدات قبيل بدأ العا الدراسيالجديد
مستقبلية بالتطلع ألفق متألق بعد
 األمانة العامة للمكتبة المركزية في الجامعة األترسم أجمل اآلمال ال ُ
ُ
تضمينها بتصنيف الويبوماتركس اإلسباني
 التربية الرياضية للبنات تنهي اختبارات قبولها بتسجيل اعلى نسبة للتقديم في هذا العا الدراسي العلو اإلسالمية بجامعة بغداد تنظم ندوة مع مؤسسة بيت الحكمة عن التعايش السلمي بين أطيافالشعب العراقي
 جامعة بغداد تشارك في دورة تدريبية بعمان عن الزراعة المستدامة جامعة بغداد تعلن أسماء المؤهلين ألداء االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا عميد كلية التربية الرياضية يلتقي بطلبة الدراسات العليا ليتداول معهم و يطلع على مشاكلهم الدراسية مجلس كلية الهندسة خوارزمي بغداد يعقد جلسته األولى و يوجيه بآليات عمل جديدة للعا الدراسي 4102 4102 التربية الرياضية بغداد تناقش سبل تطوير دراساتها العليا وتنهي اختبارات قبولها للعا الدراسي الجديد الطب البيطري في جامعة بغداد تشارك في المؤتمر الوطني الثاني للصحة الحيوانية تمريض بغداد تعلن عن البدء بالقبول في دراستها المسائية للعا الدراسي 4102 - 4102 جامعة بغداد ترسل مجموعة من باحثيها الى ماليزيا ضمن برنامج تطوير المالكات التدريسية جامعة بغداد ...استعدادات اعالمية الحتفالية التخرج -دراسة في كلية الهندسة في جامعة بغداد تقترح بروتوكوال لتوجيه األشياء عبر االنترنت
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 كلية العلو للبنات تناقش العوامل البايوكيميائية لمرضى تصلب الشرايين ابن الهيثم في جامعة بغداد تعلن عن افتتاح دراستها المسائية في اقسامها العلمية اختيار تدريسية من طب اسنان بغداد عضوا في احدى المجالت العلمية المختصة بعلم االحياء الدقيقة -التاري

الطبيعي في جامعة بغداد يفتت

قاعة للمؤتمرات و ينهي متطلبات ُمتدربيه من طلبة إدارة الرصافة

 التعليم المستمر في جامعة بغداد يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع مركز النو للخدمات التعليمية بدء االمتحانات التنافسية للمتقدمين للدراسات العليا في جامعة بغداد -دورة تخصصية لمعهد الفنون التطبيقية في مركز بحوث و ُمتحف التاري

الطبيعي

 كُلية التربية أبن رشد تتصدر بمناقشة مجموعة ُمهمة من رسائل طلبة دراساتها العليا خالل شهر آبالماضي
 إدارة واقتصاد بغداد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دورات التدقيق و التفتيش -مجلس خوارزمي بغداد يناقش إمكانية فت

الدراسة المسائية في الكلية

 دراسة في هندسة بغداد تضع حلوال لمعالجة مشكلة السكن في العاصمة بغداد بحوث السوق في جامعة بغداد يصدر دراسة عن تأثير المحارق الطبية على البيئة و االنسان التعليم المستمر في جامعة بغداد يقيم امتحان الباسورد العالمي بالتعاون مع مركز النو للخدمات التعليمية بدء االمتحانات التنافسية للمتقدمين للدراسات العليا في جامعة بغداد -دورة تخصصية لمعهد الفنون التطبيقية في مركز بحوث و ُمتحف التاري

الطبيعي

 كُلية التربية أبن رشد تتصدر بمناقشة مجموعة ُمهمة من رسائل طلبة دراساتها العليا خالل شهر آبالماضي
 إدارة واقتصاد بغداد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دورات التدقيق و التفتيش -مجلس خوارزمي بغداد يناقش إمكانية فت

الدراسة المسائية في الكلية

 دراسة في هندسة بغداد تضع حلوال لمعالجة مشكلة السكن في العاصمة بغداد بحوث السوق في جامعة بغداد يصدر دراسة عن تأثير المحارق الطبية على البيئة و االنسان -التعليم المستمر في جامعة بغداد يقيم امتحان الباسورد العالمي بالتعاون مع مركز النو للخدمات التعليمية
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 محافظ بغداد يعلن انطالق دورات مشروع قادة المستقبل معلنا استقبال االفكار والمقترحات التي تنهض بواقع الشباب ورش عمل ُيقيمها قسم ضمان الجودة و األداء الجامعي في تشكيالت مختلفة في جامعة بغداد السيد عميد كلية التربية الرياضية يلتقي أساتذة علم التدريب الرياضي مجلس قانون بغداد يعقد جلسته األولى للعا الدراسي الجديد لمناقشة سبل نشر الثقافة القانونية وتعزيز المسيرةالعلمية
 رئيس جامعة بغداد يدعو للتركيز على الجانب العملي في التدريس ويصف كلية االعال بالمصنع الحقيقي للسلطةالرابعة
 الحاسبة االلكترونية في جامعة بغداد يستقبل  542طالبا الداء امتحان الشهادة العراقية لكفاءة الحاسوب لغات بغداد تقيم دورات مجانية لمنتسبيها في الحاسوب وسالمة اللغة العربية وتصدر روايتان جديدتان مترجمتان جامعة بغداد تشارك في ندوة "برنامج الحكومة القاد رئيس جامعة بغداد يبارك بدء العا الدراسي الجديد ويعلن عن حصول الجامعة على مراتب متقدمة في تصنيف الي QSالعالمي
 جامعة بغداد تستبدل شعارها القديم باخر جديد جامعة بغداد تحتفل بتخرج دورتها الي  25دورة "السال والتنمية" ليزر بغداد يناقش اليات االرتقاء بواقعه العلمي والخدمي دراسة في هندسة بغداد تضع حلوال تصميمية لدور الحضانة ورياض األطفال كليتا االداب والعلو في جامعة بغداد يتفقان على مشروع للتواصل الفكري والثقافي -اعال بغداد تكر طلبتها األوائل وتؤكد سعيها الى إيجاد فر

عمل لخريجيها

 جامعة بغداد تحصل على مراتب متقدمة في تصنيف الي  QSالعالمي يضاف الى سجل تصنيفاتها العالمية خوارزمي بغداد تبحث افاق التعاون العلمي مع شركة "ايرث لنك" حلقة نقاشية في طب الكندي بجامعة بغداد عن "التفكير النقدي في البحوث العلمية" صدور اول كتاب يعنى بفن التحنيط في جامعة بغداد التربية للبنات في جامعة بغداد تقيم دورة متخصصة لتاهيل المشرفين على األقسا الداخلية ومنتسبي المتابعة -االقسا الداخلية في جامعة بغداد تباشر اجراءات تسجيل طلبتها للعا الدراسي الجديد

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq
P a g e | 11

النشرة اإللكترونية أيلول 4102-

www.uobaghdad.edu.iq

عميد خوارزمي بغداد يدعو مالك الكلية اإلداري الى اعتماد اإلدارة االلكترونية لتكون بديال عن التقليدية-التعليم العالي تقرر ادخال اللغة السريانية في جامعة بغداد ضمن نطاق القبول المركزي

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq
P a g e | 12

