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وزير التعليم يتفقد امتحانات جامعتنا
على الطلبة ان يتفوقوا في إمتحاناتهم العلمية كما إخوانهم يقاتلون وينتصرون في جبهات
القتال.ضمن توجهات الوزارة ومتابعتها في سير نهج االمتحانات النهاية للجامعات العراقية،
تفقد األستاذ الدكتور حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وبصحبته
األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين رئيس جامعة بغداد،واقع سير االمتحانات النهائية في
كليات ومعاهد جامعتنا بغية االطالع والتأكد من سالمة الظروف والمناخ العلمي للطلبة،
حيث زار معاليه القاعات االمتحانية لكلية التربية للبنات وبحضور عميدة الكلية ا.م.د.شروق
كاظم سلمان و تفقد معالي الوزير القاعات االمتحانية لالطالع على سير االمتحانات
واإلجراءات التي اتخذتها الجامعة والكلية لتوفير البيئة المالئمة للطلبة في القاعات
االمتحانية من خالل تهيئة المستلزمات الضرورية التي يحتاجها الطلبة لتأدية االمتحانات
دون أية عراقيل وموجها بتوفير كل المستلزمات إلنجاح العملية االمتحانية .ومن خالل
جولته أوصى الطالبات ببذل الجهود القصوى من اجل التفوق العلمي الن التعليم هو
أساس تطور البلدان ورقي مجتمعاتها .ووجه الى ضرورة زيارة المراكز االمتحانية واألقسام
الداخلية لمتابعة كل ما يحتاجه الطلبة بغية إنجاح العملية االمتحانية ،واثنى بدوره على
الجهود الحثيثة والمبذولة من قبل عمادة الكلية في توفير جميع المستلزمات االمتحانية
وفي توفيراألجواء المالئمة لالمتحان .واطلع على تفاصيل االمتحانات للتأكد من صالحيات
القاعات الدراسية في توفير مستلزمات االمتحانات ،وعلى توزيع األسئلة في الوقت
المحدد لالمتحان ،وقد تفقد القاعات الدراسية والدسك اإلمتحاني ،مركزا على األجواء
المثالية للطالب من توفير مياه الشرب ومكيفات الهواء والتبريد ضمن أجواء الحر التي
يشهدها طقس بلدنا هذه األيام ،وكما أكد معاليه على حرص الطلبة لتأدية امتحاناتهم
وبتفوق وتميز ،قائال "على الطلبة ان يتفوقون في امتحاناتهم العلمية كما إخوانهم يقاتلون
وينتصرون في جبهات القتال".كما زار الدكتور الشهرستاني القاعات الدراسية لكلية
الهندسة واطلع على سير االمتحانات في بعض األقسام العلمية ،وقد أكد خالل زيارته
على توفير كافة السبل واإلمكانات لإلتمام االمتحانات على وفق النهج العلمي الرصين
الذي يوائم وطموحات وطننا العزيز الذي رسم وسطر أجمل المالحم اإلنسانية والحضارية
على مر العصور ،مبينا ان الطالب العراقي كان وال يزال من خيرة الطلبة في العالم وما
يتميز من قدرات استيعابية السيما مع االختبارات والمسابقات العلمية التي تجري
بالجامعات العالمية ،وهو ما يتطلب ان تكون الجامعات ضمن هذا النهج الذي تطمح له
وزارتنا بان يكون الطالب العراقي الطالب المتميز والمتفوق دائما ،وقد استفسر الوزير من
بعض األساتذة المراقين في االمتحانات عن طبيعة غيابات الطلبة خالل االمتحان مبينا له
األساتذة بأنه ال توجد أي حالة من الغياب للطلبة وان الطلبة مواظبين على حضورهم خالل
فترة االمتحانات دون انقطاع .أيضا زار السيد الوزير كلية العلوم واطلع على نهج االمتحانات
وسيرها في قاعات االمتحان وتفقد بعض أروقة الكلية مستفسرا من بعض الطلبة على
طبيعة األسئلة والمواد االمتحانية ،حيث بين الطلبة قدراتهم على اإلجابة في امتحانات
وإنهم حريصون على ان تكون معدالتهم في االمتحان متميزة .بعد ذلك قام الوزير وبصحبة
رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم بجولة للقاعات االمتحانية بالمبنى الجديد لكلية العلوم،
وقد تفقد كافة القاعات الدراسية التي تجري بها االمتحانات النهائية .موعزا إلى ان تذليل
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كافيية العقبييات أمييام الطلبيية فييي تأدييية امتحانيياتهم وعلييى وفييق اليينهج العلمييي الرصييين،
وقييد بييين الييوزير لمكتييب القنيياة الجامعييية والموقييع االلكترونييي فييي جامعيية بغييداد وفييي
تصييريح لمعاليييه ميين ان القاعييات االمتحانييية التييي اطلييع عليهييا كانييت نموذجييية ومتييوافر
بهييا الخييدمات التييي يحتاجهييا الطالييب لتأدييية امتحاناتييه ميين تكييي هييواء ومييياه للشييرب
ومقاعييد مريحيية للطالييب كييي ييينعم بييأجواء مثالييية فييي تأدييية االمتحييان .فريييق الموقييع
االلكترونيييي ومكتيييب القنييياة الجامعيييية رافيييق الجولييية التفقديييية لمعيييالي اليييوزير ووثقهيييا
بمجموعييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييين اللقطيييييييييييييييييييييييات والصيييييييييييييييييييييييور .
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إستراتيجية للدفوقات اإلعالمية
كان للنتائج التي حققتها جامعة بغداد في المحافل العالمية والجامعات المرموقة الدور
األساس الن تجدد الجامعة وتعالج العديد من الدفوقات اإلعالمية ضمن األولويات األساسية
التي تجعل من قدرات العمل االعالمي يتماشى وحجم ومستوى جامعة بغداد المتقدم
والمتوسع يوما بعد يوم ،السيما ومساحة وحجم وعدد طلبة ومنتسبي الجامعة الذي تزايد
وارتفع بمستواه ليبلغ المراكز المتقدمة ،على مستوى اختبارات الطلبة ونتائجهم في
" العديد من المسابقات العلمية وآخرها ما حققه طلبتنا في الجامعة االسترالية
سونبيرن التكنولوجية عندما تفوق طلبتنا في الوجبة األولى " University of Swinburne
العالمية وبنسبة  "Golden key" %011على سائر طلبة العالم ليدخلوا ضمن مؤسسة
بواقع  01طالب من  01طالب وكذلك في الوجبة الثانية وبنسبة  %99بواقع  01طالب من
 01طالبن ليذهلوا العالم وما حققوه ،وهو ما بينه األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين رئيس
الجامعة خالل زيارته للجامعة االسترالية وضمن منهاج توأمة جامعتنا مع كبرى الجامعات
العالمية منها جامعة سونبيرن االسترالية .األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين وخالل لقائه
أعضاء لجنة اإلعالم في الجامعة بين بان الجامعة قطعت أشواط مهمة في النجاح والبد من
إيجاد آليات للمحافظة على هذه المكتسبات إعالميا ،السيما في مجاالت التصني
العالمي ومجاالت االختبارات لطلبة جامعتنا وكذلك في مجال براءات االختراعات العلمية
ذات معامل التأثير ،مؤكدا بان ""Impact factorونشر البحوث بالمجالت المرموقة الي
المؤسسات العالمية باتت تهتم بنشاطات جامعتنا وهو ما يحفزنا الن نبحث عن آليات
وتدابير ترتقي الن تكون استراتيجيا وما يتطلبه الواقع وانيات الحداثوية والتكنولوجيا
المتقدمة والفائقة السيما في التكنولوجيا اإلعالمية الديجيتال ،وكان األستاذ الدكتور رياض
خليل المساعد اإلداري قد حضر االجتماع وبين وجهات نظر بشان تحديث وتوسيع النهج
االعالمي الحداثوي ،وكما حضر االجتماع األستاذ الدكتور عبدالباسط سلمان مدير مكتب
الجامعية والدكتور عادل الغريري مدير العالقات واإلعالم والمدرس المهندس باسم حميد
جريمد مدير الموقع االلكتروني ،وقد طلب رئيس الجامعة بإيجاد سبل واقعية لتطوير آليات
العمل االعالمي من خالل المشورة والمحاورة الجادة ،مؤكدا بان الرأي الجماعي يحقق
نتائج أفضل ،وان العص الذهني في جامعتنا قد افرز العديد من اآلراء الناجعة ،ونحن
كجامعة حققت مستويات متقدمة ضمن التصنيفات العالمية البد ان تكون لنا آلية ونهج
مميز يتماشى مع هذه النتائج ،وما وجدته في لقائي مع رئيسة جامعة سونبيرن يؤكد لنا
ان العالم األكاديمي بات ينظر للمؤسسة التعليمية العراقية بمنظور التميز والتقدم ،حيث
وجدت االهتمام البالغ بجامعتنا وبمستوى طلبتنا المتقدم ،السيما وان الجامعة االسترالية
قد أبلغتنا بان تميز طلبة جامعتنا قد حفر الجامعة االسترالية باالستفادة من القدرات
واإلمكانات التي يتمتع بها طلبتا ،وكانت رئاسة جامعتنا قد أوفدت مجموعة طلبة مرشحين
من كلية الهندسة بجامعتنا للدراسة بجامعة سوينبرن االسترالية والتي شكلت تجربة
فريدة وجديدة وبموافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مقترح جامعتنا
بالتوأمة.فريق الموقع االلكتروني وفريق المكتب القناة الجامعية الفضائية تابعو الملتقى
في مكتب رئيس الجامعة ووثقوا اللقاء بمجموعة من اللقطات الفوتوغرافية والمشاهد
الفيلمية .
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جامعة بغداد تحصل المرتبة االولى على جامعات العراق في تصني  Qsللجامعات العربية

حصيييلت جامعيييية بغيييداد علييييى المركيييز االول ميييين بيييين الجامعييييات العراقييييية
والمرتبيييية الثامنيييية عشيييير ميييين بييييين افضييييل  011جامعييييات عربييييية  .وذلييييك
 QSضييييمن تصييييني
الخيييياص بالمنطقيييية العربييييية  .للعييييام  5102وبييييذلك
تكييييون جامعيييية بغييييداد قييييد تقييييدمت ثمانييييية مراتييييب عيييين العييييام الماضييييي
 5101واليييييذي كانيييييت قيييييد حصيييييلت فييييييه عليييييى المرتبييييية السادسييييية
والعشييييرين  .االميييير الييييذي يشييييير الييييى تقييييدم الجامعيييية فييييي تحقيييييق
مييييامطلوب منهييييا لتحصييييل علييييى هييييذه المرتبيييية المتقدميييية .كمييييا أشييييار
التصييييني المييييذكور الييييى حصييييول جامعيييية بغييييداد علييييى فييييارق كبييييير مييييع
جامعيييية بابييييل بواقييييع ( )51مرتبيييية والتييييي حلييييت الجامعيييية الثانييييية علييييى
الجامعييييات العراقييييية  .ميييين جانبييييه هنيييييأ االسييييتاذ الييييدكتور عييييالء عبيييييد
الرسييييول رئيييييس الجامعيييية كافيييية تشييييكيالت الجامعيييية والعيييياملين فيهييييا
لهييييذا التقييييدم الكبييييير فييييي التصيييينيفات العالمييييية والعربييييية والييييذي جيييياء
نتيجييية الجهيييود الكبييييرة المبذولييية مييين أجيييل رفعييية وسيييمو جامعييية بغيييداد.
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الوزير الشهرستاني يرعى علماء جامعتنا المتميزين
ثورة غذائية بابتكار علمي للعالم كبة
تهتم وترعى وزارة التعلييم العيالي والبحيث العلميي البحيوث واالبتكيارات والنشياطات
العلمية المميزة ،وما قدمته جامعتنا من ابتكار متمييز ومنقطيع النظيير فيي تحقييق طفيرة
جينينة بمحصول الحنطة الذي سيشكل ثورة غذائية إن شاء هللا للعراق والعالم من خالل
ما توصل إليه العيالم الكبيير اليدكتور إيياد كبيه فيي بحوثيه العلميية التيي سيخرت لخدمية
مجتمعنا العراقي ،وذلك بعد توجيهات األستاذ الدكتور حسين الشهرستاني وتوصياته بان
تكون خدمة المجتمع من أولوييات عملنيا بالبحيث العلميي أو التعلييم ،حييث وجيه برعايية
ودعم للعلماء المميزين ممن ينجزون بحوثا وابتكارات تخدم المجتمع واإلنسانية ،ومن هذا
الجانب دعم ورعى وزير التعليم الشهرستاني العالم إياد كبة في ابتكياره لتطيوير سينابل
الحنطة ،أوعز بان ييتم تيوفير كافية السيبل واإلمكانيات التيي مين شيانها ان توسيع مجيال
أبحاثه المميزة ضمن خدمة المجتمع .بغية توسيع النشاط والجهيد العلميي البتكيار اليذي
حققته جامعتنا من خالل زييادة نسيبة محصيول الحنطية بالصين اينييا ،اسيتقبل األسيتاذ
الدكتور حسين الشهرستاني الدكتور اياد جابر كبة التدريسي من معهد الهندسة الوراثية
في جامعتنا ،وذلك لتوفير الدعم والسبل الكفيلية بتوسييع وتطيوير اإلنتياج عليى مسيتوى
العراق ككل ومن ثم العالم  ،حيث كان الدكتور الشهرستاني قد التقى بالعالم كبة واطلع
على منجزه العلمي المميز اليذي اهتميت بيه العدييد مين المؤسسيات العلميية السييما
ومشاركة العالم كبة في مؤتمرا علميا عالميا في تركيا ،وكان معالي الوزير قد اطلع على
صفات صين الحنطية شيبه القصيير أوروك ،بعيد ان قيام اليدكتور ايياد بالجوانيب التطبيقيية
وحصد محصول الحنطة في حقل جامعة بغداد التجريبي الذي وفرته الجامعية للعيالم كبية
ضمن المواصفات القياسية التي حددها العالم كبة ،والذي اظهير نتيائج ممييزة لنيوع حبية
الحنطة ونوع السنبلة بزيادة أعداد حبة الحنطة وقدرة المقاومة للظروف الجويية للسينبلة،
وقد استقبله الوزير في مكتبه وتم مناقشة البات توسيع وتطوير االبتكار ليكون على وفيق
نهج عالمي مميز ،يحقق ثورة غذائيية للعيراق أوال ومين ثيم للعيالم وذليك بتوسييع مجيال
االبتكار خدمة لإلنسانية التي تسعى لها جامعتنا ووزارة التعليم ،وكان الدكتور إياد قد بين
العدد من التفاصيل للدكتور الشهرستاني السيما في مجال تطبيق االبتكار العلمي على
مستويات الحقول الزراعية في العراق ،مبينيا العيالم كبية بيأن هيذا الصين هيو أول صين
حنطة عراقي شبه قصير تم الحصول عليه عن طريق تقنية إدخال الطفرات الوراثيية عليى
الصن إينيا  66 -بحيث أن صفات الصن الجديد ال تمت بصلة للصن إينيا سواء في طيول
الساق الذي اختزل عن طول ساق الصن األم بمقدار  52سم وصفة مقاومية االضيطجاع
الذي تميزت به األصناف شبه القصيرة وكذلك لون البيذور العنبيري بيدال مين الليون األحمير
لصن الحنطية إينييا  .66 -ومين المعيروف أن األصيناف شيبه القصييرة تسيتجيب للسيماد
النتروجيني أكثر من الطويلة ،وتكتسي أوراق الصن طبقية كثيفية مين الميادة الشيمعية
التي تتجليى فائيدتها فيي تقلييل فقيدانها المياء وكيذلك فيي كونهيا تشيكل حياجزا يمنيع
الحشرات واألمراض النباتية من اليدخول إليى األوراق .معيالي اليوزير تسيلم ملفيا احتيوى
على نسخة من براءة االختراع ونسخة من شهادة اعتماد الصن مين قبيل وزارة الزراعية
وكذلك شيهادات الشيكر والتقيدير التيي حصيل عليهيا مين وزراء التعلييم العيالي والزراعية
والتخطيط ومن رئيس جامعة بغداد على هذا اإلنجاز العلميي وأرفيق فيي الملي نسيخة
من المقالة التي نشرتها مجلة البريطانية في عددها األخير عن الصن أوروك .وقيد أبيدى
معاليييه سييعادته وغبطتييه لهييذا اإلنجيياز العلمييي العراقييي وأبييدى اسييتعداده لتييوفير كافيية
المسيتلزمات التييي تتطلبهيا العمليييات الزراعيية فريييق الموقيع االلكترونييي ومكتيب القنيياة
الجامعية الفضائية في جامعة بغداد رافقوا الزييارة ووثقوهيا بجملية مين الصيور والمشياهد
الفيلمية.
الموقع االلكتروني
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احتفالية كبيرة في جامعة بغداد الختيار افضل نصب تذكاري شهداء سبايكر
تحت شعار "شهداء سبايكر  ...قضية وطن" و برعاية مباشرة من قبل معالي وزير
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني ،اقامت جامعة بغداد
صب التذكارية الثالثة الفائزة لتخليد شهداء مجزرة سبايكر ،
احتفالية كبيرة الختيار ال ُن ُ
وبمشاركة العديد من الجامعات العراقية والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم
العالي من اجل تخليد شهداء هذه الجريمة في ذاكرة العراق والعراقيين وفاءا الولئك
االبطال الذين يستحقون الغالي والنفيس.ومع انطالق فعاليات هذه االحتفالية التي
وعدد من النواب وممثلي
حضرها االمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حامد خل
الوزارات والمؤسسات الحكومية  ،القى الوكيل االداري لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي االستاذ الدكتور قاسم محمد دوس كلمة استذكر فيها احداث جريمة سبايكر
التي اقترفتها الزمر الظالمية و التكفيرية للنيل من وحدة العراق  ،مشيرا إلى اهمية
زيارة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني إلى تكريت
وتفقده لموقع الجريمة وايعازه الى إقامة نصب تذكاري يجسد تلك الجريمة النكراء .
وبناءأ على ذلك  ،تسارعت الجامعات العراقية القامة نماذج متعددة لهذا النصب التذكاري
وذلك لالشارة على ان التعليم العالي بمختل تشكيالته اإلنسانية والعلمية تق وقفة
اجالل واحترام لكل من ذاد بنفسه ودمه من اجل العراق .من جانبه ،القى وزير التعليم
العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني كلمته التي رحب بمطلعها
بالحضور  ،مباركا للعراقين وللهيئة التعليمية شهر رمضان متمنيا لهم سداد الخطى
وتمام العافية وحسن الخاتمة  .واكد الشهرستاني على اهمية تخليد ذكرى مجزرة
سبايكر  ،تلك المجرزة التي قل نظيرها في العراق والعالم  ،والتي ارتكبتها الزمر
التكفيرية ضد اناس لم يحملوا السالح  ،مشيرا إلى ان هللا عز وجل قد حرم سفك
الدماء بهذه الطريقة وفق قول الرسول االكرم محمد (ص) " :لهدم الكعبة أهون عند هللا
من سفك دم مسلم" ...و بهذا الشأن  ،قال الشهرستاني " :لقد آلت الوزارة ان تشارك
الشعب العراقي جميع المنجزات واإلنتصارات الميدانية  ،وحتى الجرائم التي ترتكب
بحق اإلنسانية كجريمة سبايكر عن طريق وضع نصب لهم في مسرح الجريمة وفي
العاصمة بغداد  ،وسيكون تجسيدا لتلك الواقعة التي اقترفتها عصابات داعش االرهابية
ضد ابناء شعبنا من منتسبي قاعدة سبايكر "  ..واكد معاليه "ان اقامة مثل هذا النصب
سيكون عبرة وتذكرة للعالم ومدعاة لوحدة العراقيين بشتى اطيافهم و قومياتهم ،
وسوف لن تتمكن داعش بهذه الجريمة او غيرها من الجرائم المرتكبة بحق العراقيين
العزل من تشتيت شملهم او زعزعة ثقتهم كونهم متمسكين بوحدتهم الوطنية و والئهم
للعراق".ودعى الدكتور الشهرستاني امانة بغداد و وزارة الثقافة ان تشارك في هذا
الجانب من خالل تحديد االماكن المخصصة لهذه النصب ،مشيدا بالدور االكاديمي في
مؤازرة مقاتلي الجيش العراقي والحشد الشعبي  ،داعيا طلبة الجامعات كافة بإستغالل
العطلة الصيفية في اإلنضمام إلى مراكز التدريب التي استحدثتها هيئة الحشد الشعبي
للذود عن ارض العراق تنفيذا لدعوة المرجعية المباركة
الموقع االلكتروني
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واضييييياف معالييييييه ان وزارة التعلييييييم العيييييالي و البحيييييث العلميييييي سيييييتطلق مبيييييادرة
جديييييدة فييييي القريييييب العاجييييل تخيييي الهيئيييية التعليمييييية فييييي الييييوزارة وبتشييييكيالتها
كافيييية و التييييي تضييييم إسيييياتذتها ومنتسييييبيها لييييدعم الحشييييد الشييييعبي عيييين طريييييق
جميييع التبرعيييات وكيييل ميييا يتطلبيييه الحشيييد الشيييعبي مييين مسيييتلزمات  ،وهيييذا اقيييل ميييا
يمكيييين تقديمييييه لهييييم  ،إلشييييعار الجيييييش العراقييييي وابنيييياء الحشييييد الشييييعبي ان لهييييم
ظهييييييييرا مييييييين ابنييييييياء التعلييييييييم العيييييييالي وسيشييييييياركونهم باليييييييدعم والتيييييييدريب
والتطيييييوع.وتقيييييدم اليييييدكتور حسيييييين الشهرسييييياتني بشيييييكره لجمييييييع المشييييياركين
بالنصيييب التذكاريييية التيييي فيييازت منهيييا او تليييك التيييي ليييم تفيييز  ،فيكفيييي انهيييا شييياركت
لتسييييتذكر شييييهدائنا االبييييرار فييييي سييييبايكر واعييييالن حييييبهم للعييييراق وارضييييه  ،داعيييييا
الميييولى عيييز وجيييل ان يحفييي قواتنيييا االمنيييية والحشيييد الشيييعبي وابنييياء العشيييائر وهيييو
يخوضيييييييييون معركيييييييييية تحريييييييييير المنيييييييييياطق التيييييييييي دنّسييييييييييها اإلرهييييييييييابيون

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq
P age |7

النشرة اإللكترونية – حزيران 5102-

www.uobaghdad.edu.iq

أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
رئيس الجامعة يتفقد يسر االمتحانات في جامعة بغدادرئيس جامعة بغداد يتفقد سير االمتحانات النهائية في كليات مجمع باب المعظممعهد الهندسة الوراثية في جامعة بغداد يناقش اسباب وعالج التوحدالمساعد العلمي لرئيس جامعه بغداد يتفقد سير االمتحانات في كلية االدارة واالقتصادطلبة الجامعة يثمنون جهود الجامعة لما قدمته من خدمات لهم خالل االمتحانات النهائيةكلية االداب تباشر باداء االمتحاناتدورة تدريبية في مركز الدراسات الدولية و اإلستراتيجيةرئيس جامعة بغداد يستقبل مدير عام الدفاع المدنيالنائب الشمري يزور الكلية ويتفقد سيراالمتحانات فيهاصدور كتابين لتدريسيين في كلية اللغاتمحاضرة للمستشار االقتصادي مظهر محمد صالح بمركز الدراسات الدوليةرئيس جامعة بغداد يطلع على سير االمتحانات النهائية في كلية الزراعةدكتوراه لتدريسي في اللغة التركية من جامعة جورجياإطروحة دكتوراه تناقش نماذج من ترجمات معاني القرآن الكريم الى اللغة الفارسيةجامعة الفردوسي اإليرانية تبدى رغبتها بفتح آفاق التعاون المشترك مع جامعة بغداد-كلية طب األسنان تقيم ندوة توعية وتثقي

على البرنامج الحكومي لمجلس الوزراء

المشاركة السياسية للمرأة بعد  5111حلقة نقاشية في مركز الدراسات االستراتيجية والدوليةرئيس جامعة بغداد يتفقد القاعات االمتحانية في كلية االعالمرئيس جامعة بغداد يطلع على سير االمتحانات في كلية الطب البيطريوزير التعليم العالي يتفقد سير االمتحانات في كلية القانونجامعة بغداد تقيم حفل توديع الحد األساتذة في كلية الطب البيطريالموقع االلكتروني
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رئيس الجامعة يتفقد يسر االمتحانات في جامعة بغدادرئيس جامعة بغداد يتفقد سير االمتحانات النهائية في كليات مجمع باب المعظممعهد الهندسة الوراثية في جامعة بغداد يناقش اسباب وعالج التوحدالمساعد العلمي لرئيس جامعه بغداد يتفقد سير االمتحانات في كلية االدارة واالقتصادطلبة الجامعة يثمنون جهود الجامعة لما قدمته من خدمات لهم خالل االمتحانات النهائيةكلية االداب تباشر باداء االمتحاناتدورة تدريبية في مركز الدراسات الدولية و اإلستراتيجيةرئيس جامعة بغداد يستقبل مدير عام الدفاع المدنيالنائب الشمري يزور الكلية ويتفقد سيراالمتحانات فيهاصدور كتابين لتدريسيين في كلية اللغاتمحاضرة للمستشار االقتصادي مظهر محمد صالح بمركز الدراسات الدوليةرئيس جامعة بغداد يطلع على سير االمتحانات النهائية في كلية الزراعةدكتوراه لتدريسي في اللغة التركية من جامعة جورجياإطروحة دكتوراه تناقش نماذج من ترجمات معاني القرآن الكريم الى اللغة الفارسيةجامعة الفردوسي اإليرانية تبدى رغبتها بفتح آفاق التعاون المشترك مع جامعة بغداد-كلية طب األسنان تقيم ندوة توعية وتثقي

على البرنامج الحكومي لمجلس الوزراء

المشاركة السياسية للمرأة بعد  5111حلقة نقاشية في مركز الدراسات االستراتيجية والدوليةرئيس جامعة بغداد يتفقد القاعات االمتحانية في كلية االعالمرئيس جامعة بغداد يطلع على سير االمتحانات في كلية الطب البيطريوزير التعليم العالي يتفقد سير االمتحانات في كلية القانون-جامعة بغداد تقيم حفل توديع الحد األساتذة في كلية الطب البيطري
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السيد رئيس الجامعة يتلقى كتاب شكر من المديرة العامة لليونسكوالمجلة العراقية للعلوم الصيدالنية تحصل على عامل التأثير العلمي العالميمعهد الهندسة الوراثية يناقش التطبيقات الصناعية لالنزيماتقسم ضمان الجودة واالداء الجامعي يقيم دورة ( التدقيق الداخلي للجودة )كلية العلوم للبنات تنظم دورة لتعليم اللغة االنكليزية للموظفاتالبيئة واالهتمام بها  :ندوة في كلية العلوم-مركز بحوث ومتح

التاريخ الطبيعي يناقش المؤشرات الوراثية والتطور في االسماك

كلية طب االسنان تقيم حفال تكريما لالستاذة المتقاعده الدكتوره سالفه السامرائيحملة دعم وتبرع البطال الجيش العراقي والحشد الشعبيقسم شؤون الطلبة والتصديقات في جامعة بغداد يقيم ورشه عمل حول التقديم االلكتروني للدراسةالمسائية 5102/5106
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