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تلبية لنداء المرجعية أساتذة وطلبة يتدربون على القتال

في خضم الظروف القاسية التي يمر بها البلد وما تعانيه مه تجهاواا واعتهداءا إرهابيهة
الحاجهة إلهى مها
مكثفة م عدة جها  ،لم تقف الجامعة مكتوفة األيدي بل راحه تهدر
يتطلب ه الوض ه م ه التزامههها الفكههري واألخالقههي م ه تطلعهها المجتم ه لتحقيهه الرقههي
اإلنساني ،وم دعوة المرج الديني سماحة آية هللا العظمى السهيد علهي السيسهتاني
أدام هللا ظل  ،وج على الفور معالي الواير الدكتور حسي الشهرستاني دعوة إلهى كافهة
التدريسيي والطلبة في تلبية النداء ،في االنخراط بهالمراكز التدريبيهة القتاليهة ،للهذود عه
العراقهي ،ومه ههذا النهداء هبه
العراق وللتضهام مه قهوا الحشهد الشهعبي والجهي
المجامي الطالبية والهيئا التدريسهية لالنخهراط فهي مراكهز التهدري ،،ومه حهرارة المنها
وأجواء شهر رمضان المبارك ،بادر العديد م المؤسسا التعليميهة ومنهها جامعهة بغهداد
في المشاركة بمراكز التدري ،لتلبية نداء المرجعية المباركة كما وصفها واير التعليم العالي
والبح ه العلمههي ،الموقهه االلكترونههي تههاب تههدريبا بعهه التدريسههيي والطلبههة ووثقههها
بمجموعة م الصور الفوتوغرافية.
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الجامعة تعزي برحيل كوك ،اقرن  -معماري بغداد محمد مكية
الجامعهههة تعهههزي برحيهههل معمهههاري بغهههداد األول الهههدكتور محمهههد صهههال مكيهههة رائهههد
العمههههارة البغداديههههة الحديثههههة الههههذي قههههدم للعههههراق واإلنسههههانية
العمههههارة ومؤسهههه
التحههههف المعماريههههة الخالههههدة ،والتههههي شههههكل معههههالم وشههههواخ للرقههههي واإلبههههدا
الفكهههري لهههد العراقهههي نَعههه رئاسهههة جامعهههة بغهههداد فقيهههدها المرحهههوم الهههدكتور
قسههههم العمههههارة ورائههههد الفكههههر الهندسههههي فههههي
محمههههد صههههال مكيههههة مؤسهههه
العههههراق والعههههالم العربههههي ،أحههههد مؤسسههههي قسههههم الهندسههههة المعماريههههة فههههي
كليهههة الهندسهههة بجامعهههة بغهههداد فهههي عهههام  ،9191بعهههدها بقهههي رئيسههها للقسهههم
جامعهههة
حتهههى عهههام  ،9191وقهههدم األسهههتا الهههدكتور عهههالء عبهههد الحسهههي رئهههي
بغههههداد تعاايهههه ومواسههههات لكافههههة منتسههههبي الجامعههههة بوفههههاة نجمهههها المعهههها فههههي
فضههههاء الهندسههههة المعماريههههة داعيهههها البههههاري عههههز وجههههل أن يتغمههههد المرحههههوم
برحمتهههه الواسههههعة ويسههههكن فسههههي جناتهههه وان يلهههههم عائلههههة الفقيههههد وامالئهههه
ومحبيهههه الصههههبر والسههههلوان ،مؤكههههدا بههههان الجامعههههة قههههد خسههههر عالمهههها جلههههيال
طالمههها قهههدم خهههدما كثيهههرة وكبيهههرة للعهههراق والعهههالم بمنجزاتههه المعماريهههة التهههي
انتشهههههر فهههههي كافهههههة دول العالم.األسهههههتا الهههههدكتور ريههههها خليهههههل المسهههههاعد
الجامعههههة وفههههي لقههههاء مهههه مكتهههه ،القنههههاة الجامعيههههة والمرقهههه
اإلداري لههههرئي
االلكترونههههي اعتبههههر أن الجامعههههة قههههد فقههههد نجههههم المهههه عظههههيم بوفههههاة العههههالم
مكيهههة ،واصهههفا أن العهههالم مكيهههة شهههكل ثهههروة وطنيهههة وقوميهههة لمههها قهههدم مههه عطهههاء
ثهههههر فهههههي سهههههفر اإلنسهههههانية.محمهههههد مكيهههههة يعهههههد مههههه أشههههههر المهندسهههههي
المعمهههههاريي فهههههي العهههههالم والعهههههراق ،أقيمههههه مكاتههههه ،لمؤسسهههههت المعنيهههههة
بالتصهههههاميم واإلنشهههههاءا المعماريهههههة فهههههي العديهههههد مههههه العواصهههههم مثهههههل لنهههههدن
والبحهههههري وعمهههههان والكويههههه والدوحهههههة وأبهههههو ظبهههههي ودبهههههي،وتم تكريمههههه مههههه
العديهههد مههه الزعمهههاء والملهههوك لهههدور الريهههادي فهههي الهندسهههة المعماريهههة ،وكهههان
آخهههر تكهههريم لههه قبهههل أشههههر مههه الملكهههة إليزابيههه ملكهههة بريطانيههها و لههه عههه
مئويهههههة منجزاتههههه اإلبداعيهههههة وريادتههههه للعمهههههار  ،وكانههههه األوسهههههاط اإلعالميهههههة
العالميههههة قههههد تناقلهههه وفههههاة العههههالم مكيههههة ،وتلقهههه عائلههههة الفقيههههد العديههههد مهههه
برقيههها التعهههااي مههه كبهههار الشخصهههيا السياسهههية والعالميهههة اثهههر وفاتههه  ،وكمههها
الجمهوريههههة العراقيههههة الههههدكتور فههههؤاد معصههههوم بالتعههههااي لعائلههههة
تقههههدم رئههههي
الجمهوريهههههة األسهههههتا نهههههوري المهههههالكي
الفقيهههههد ،وكمههههها تقهههههدم نائههههه ،رئهههههي
الجمهوريهههة قهههد بهههي فهههي تعزيتههه مههه ان الفقيهههد
بالتعهههااي لرحيهههل الفقيهههد.رئهههي
الكبيههههر عرفنهههها مربيهههها رائههههدا ورمههههزا عراقيهههها وعالميهههها فههههي اإلبههههدا والعطههههاء فههههي
ميههههدان فهههه العمههههارة والثقافههههة وعلههههم العمههههران الههههذي نههههال فيهههه مكانههههة خالههههدة
وباسههههتحقاق كبيههههر بفضههههل منجزاتهههه الرائعههههة فههههي بههههالد وعههههدد مهههه عواصههههم
العههههالم ،وبرحيههههل هههههذا الفنههههان المبههههد فقههههد العههههراق أيضهههها خبيههههرا دوليهههها نههههال
أوسهههمة عالميهههة و ُمفكهههه ّرا مبهههدعا أغنهههى المكتبهههة الفنيّهههة بالعديهههد مههه المؤلفههها
الرصهههههههههههههينة فضهههههههههههههال عههههههههههههه مكانتههههههههههههه التربويهههههههههههههة الكبيهههههههههههههرة.

الموقع األلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

5102-

www.uobaghdad.edu.iq
Page |2

النشرة اإللكترونية –تموز5102-

www.uobaghdad.edu.iq
الجمهوريههههة األسههههتا نههههوري المههههالكي وصههههف العههههالم مكيههههة قبلههههة
نائهههه ،رئههههي
الفنهههاني والمهندسهههي والبهههاحثي  ،اكهههرا فهههي برقيهههة التعزيهههة ،لقهههد آلمنههها وآلهههم
العهههراقيي جميعههها نبههه رحيهههل معمهههاري القهههرن الهههدكتور محمهههد صهههال مكيهههة فهههي
إحهههد مستشهههفيا لنهههدن ،لقهههد خسهههر العهههراق بفقهههد احهههد أبنائههه البهههررة الهههذي
اثههههروا العمههههارة الحديثههههة بهههه هم كنههههوا المعمههههار التراثههههي اإلسههههالمي فقههههد أضههههفى
الفقيهههههد عناصهههههر إبداعيهههههة جديهههههدة وأصهههههيلة جعلههههه منههههه قبلهههههة الفنهههههاني
والمهندسههههي والبههههاحثي الههههدكتور محمههههد مكيههههة ،ولههههد فههههي بغههههداد عههههام 9191م،
الهندسههههة المعماريههههة فههههي جامعههههة
وأكمههههل فيههههها دراسههههت األوليههههة ثههههم در
عههههام 9119م ،وحصههههل
ليفربههههول فههههي بريطانيهههها ،حيهههه نههههال درجههههة البكههههالوريو
علههههى شهههههادة الههههدبلوم فههههي التصههههميم المههههدني مهههه الجامعههههة نفسههههها ،أمهههها
شهههههادة الههههدكتورا فقههههد حصههههل عليههههها عههههام 9119م،مهههه كليههههة كينغههههز فههههي
جامعههههة كمبههههرد فههههي بريطانيهههها ،وكههههان موضههههو أطروحتهههه ((تهههه ثير المنهههها فههههي
تطهههور العمهههارة فهههي منطقهههة البحهههر المتوسهههه )) ،وعهههاد إلهههى بغهههداد فهههي العههههام
الحهههدي عههه " اتههه وأنشههه "شهههركاء مكيهههة لالستشهههارا المعماريهههة والتخطهههي .
شخصهههية العهههالم محمهههد مكيهههة يبهههدأ وال ينتههههي مههه مههها قهههدم مههه منجهههزا فهههذة
المحليهههههة فحسههههه ،،ولمزيهههههد مههههه
وخالهههههدة حركهههههة العمهههههارة العالميهههههة ولهههههي
المعلومههها عههه شخصهههية العهههالم مكيهههة يمكههه االطهههال علهههى سهههيرت الذاتيهههة
كمهههههها نشههههههرتها موسههههههوعة الويكيبيههههههديا العالميههههههة علههههههى شههههههبكة االنترنهههههه .
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
ط ،االسنان تنفذ برنامجها االلكتروني المتحان لطلبة الدراسا-التربية الرياضية للبنا

تستقبل طالبا

المعاهد والثانويا

لغر

العليا
التطبي

5102-

الصيفي

مجلة متحف التاريخ الطبيعي تحصل على Impact Factor-رئي

جامعة بغداد يتفقد قسم الدراسا

-فري

االعتماد المختبري يتفقد مختبرا

-جامعة بغداد تعل

ع

فت

العليا
جامعة بغداد

باب التقديم للقبول المباشر
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