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مواهب وإبداعات جامعية
كثيرة هي اإلبداعات التي تقدمها الجامعة وكثيرة هي المواهب التي تتحف الجامعة بسيل من النشاطات اإلبداعية
المميزة ،لم تقتصر اإلبداعات على البحوث العلمية أو االبتكارات والنشاطات البحثية فحسب ،بل تجاوزت كافة
المرافق واشتملت كافة المفاصل والتخصصات دون استثناء سواء عند الطالب أو عند األستاذ ،ولما تقدم الجامعة من
دعم ومساندة لكافة األنشطة العامية منها والفنية أو الثقافية أو الرياضية ،فإنها لم تمايز بين أي مفصل أو نوع من
األنواع ،لذا فان الجامعة ترعى وتولي كل االهتمامات بالطلبة واألساتذة المبدعين ،السيما الموهوبين منهم ،والن
الجامعة مليئة بالمواهب اإلبداعية ،في تخصصات شتى كالرسم أو الموسيقى أو الخط والزخرفة أو الرياضة وما إلى
ذلك ،فإنها تهتم أيضا في ان توفر فرصة لظهور وبروز هذه المواهب الهامة ،لذا ومن هذا التوجه فان الجامعة
ستحرص في إبراز وإظهار الموهوبين في شتى الطرق ومنها موقعنا االلكتروني الذي سيستعرض المواهب
والموهوبين على وفق رؤيا حداثوية متمدنة وحضارية.
من بين المواهب البارزة الطالب عبد الغفار عامر جبر من كلية العلوم السياسية الذي يعشق الموسيقى ويعزف آلة
الكيتار بإبداع ،وهذا الطالب وفي لقاء لفريق الموقع االلكتروني معه ،قد بين ان طموحه في ان يمثل العراق بالمحافل
الدولية ،كي يعطي صورة مشرقة عن واقع الشعب العراقي المتحضر ،ويمنح رؤيا جمالية عن إبداعات الطلبة في
جامعة بغداد ،وبين انه يستعد حاليا لتقديم نشاط فني في مسابقة الجامعة بمعزوفات موسيقية "فالمنكو" ،وكذلك أضاف
بأنه سبق وان شارك مع زمالئه في الكلية بتقديم مقطوعات موسيقية ضمن احتفاالت الكلية ،إال انه يقوله (( طموحي
المشاركة بمسابقات على مستوى دولي ،لنيل وحصد الجوائز والمراكز المتقدمة ،كي اهديها إلى جامعتي والى وطني
الحبيب ،وقد نلت تشجيع من بعض أساتذتي في الكلية في تطوير إمكانياتي ،السيما الدكتورة زينب التي كثيرا ما تهتم
بنشاطات الطلبة وترعاهم ،وان شاء هللا سأقدم كل ما بوسعي خدمة لجامعتي الحبية والى وطني))  ،وكان الموقع
االلكتروني قد وثق نشاطات الطالب عبد الغفار ،بتصوير فيديوي وبعض الصور الفوتوغرافية ،ويمكن االستمتاع
بموهبة الطالب عبد الغفار عبر الرابط التي في موقع اليوتيوب العالمي:

http://www.youtube.com/watch?v=puctQbCcBi4
وكما يعلن الموقع عن استعداده لنشر كافة إبداعات الطلبة ومواهبهم في الموقع االلكتروني ،دعما لتشجيع الطلبة في
تقديم كل إبداع أو موهبة.
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الوزير يشكرنا النتصارات الجامعة العلمية

"العقل العراقي يبقى عقال خالقا ومبدعا"  ......بهذه الكلمات ختم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكره
الذي وجهه إلى جامعتنا ،ليعبر عن سعادته وتقديره وتشجيعه للجهود التي بذلتها الجامعة في التفوق والتقدم العلمي،
من هنا فان النشوة و الزهو ارتسما على وجه الجامعة مع النجاح والتفوق ،الذي كثيرا ما حفز للمضي نحو
األفضل ،ومن ثم يمنح الثقة كي نتقدم ونندفع نحو المجد ،فمع مباركات ومتابعات حريصة من رئيس الجامعة ومن
وزير التعليم العالي نجد ان النتائج وبحمد هللا جاءت مجددا لتفوق التصورات والتوقعات بما تحمل من تقدم وتميز،
وبالجهود الطيبة والمثابرة واإلخالص ،حصدت الجامعة ما تستحق من مكانة راقية ما بين زميالتها من الجامعات
العالمية ،كي ترتقي بأعلى المستويات وتحقق مزيد من االنتصارات التاريخية األكاديمية ،في مسيرة العملية
التربوية والتعليمية ،ومع هذه االنتصارات تتعالى مزيد من المباركات وكتب الشكر والتقدير لكل من يساهم في بناء
الوطن ورفعته عبر المحفل العلمي في جامعتنا ،لذا بادرت الكثير من الجهات في توجيه الشكر والتقدير لجامعتنا،
مع ما حققت الجامعة من تفوق ووثبات هائلة في التصنيفات الجامعة ،ولعل أهم كتب الشكر التي نالتها الجامعة،
كتاب شكر األستاذ علي األديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الذي سارع بتوجيهه للجامعة كتشجيع ومباركة
للعمل اإلنساني واإلبداعي المتميز لجامعة بغداد ،وذلك بعد ان نالت جامعتنا تصنيفا عالميا جديدا تفوقت به على
أكثر من  81ألف جامعة ضمن تصنيف الـ ""Webometrics Rankingالويبومتركس ،الذي يصدر من
اسبانيا ،لتتقدم الجامعة بأكثر من ألف مرتبة من جديد على تصنيفها السابق ،ومن ثم تكون في المقدمة ،بعد ان كانت
خارج التصنيف عالميا ولسنوات عدة ،إذ احتلت الجامعة ضمن هذا التصنيف التسلسل ( )34قاريا بين الجامعات
العربية وقارة آسيا ،وبتسلسل(  ) 4813عالميا من تسلسل يصل إلى أكثر من(  ) 28213مركز ،في
الويبومتركس ،والويبومتركس يعد من أهم التصنيفات العالمية ،والذي شمل أرقى الجامعات العالمية وأعرقها،
كجامعات هارفارد أو كامبردج وغيرها من الجامعات المتميزة عالميا ،وجاء هذا االنتصار العلمي للجامعة وللعراق
عامة ،بعد أن رسمت خططا إستراتيجية دقيقة نحو المنحى العلمي واألكاديمي للجامعة ،وبعد أن وطّدت الروابط
العلمية من خالل إقامة كما ً كبيرا ً من العالقات الطيبة مع أرصن الجامعات العالمية وأعرقها ،والتي هي األخرى
اعترفت بطاقات جامعتنا ونشاطاتها العلمية ودورها األكاديمي في المجتمع ،لتنال الجامعة استحقاقها األكاديمي مع
زميالتها من الجامعات الرصينة ،ولتؤكد للعالم أنها الجامعة الرصينة على الرغم من كل ما تتعرض له ،لتنهض
الجامعة من جديد بعلمائها ومفكريها ضمن خطى مدروسة وتدابير حكيمة رسمتها الجامعة لتعيد أمجادها ومكانتها
الحقيقية.
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يوم جامعة بغداد فخر وشموخ الوطن

بعد ان وثبت الجامعة إلى القمة بجهودها وإبداعاتها العلمية الرصينة باتت الجامعة محط ألنظار المجتمع في
الشموخ والكبرياء واالفتخار ،حيث تمكنت الجامعة وبفضل من هللا عز وجل ان تنال مراكز عالمية مرموقة للغاية،
ومن ثم نالت استحسان كبار المسؤولين والمؤسسات العلمية العالمية ،لتحصل على كما ً هائالً من المباركة والتهاني
والشكر والتقدير ،وهو ما جعل الجامعة تزداد في جهودها لترقي أكثر فأكثر لتحافظ على نجاحها الذي بات يليق
بالجامعة كثيرا ،السيما وأنها تمكنت من ان ترسم رؤيا حداثوية عصرية متقدمة ،لتكون بمصاف الجامعات العالمية
المرموقة ،لذا كان للجامعة ان تحتفي بهذه االنتصارات األكاديمية النادرة التي حققتها اثر الجد والتعب والمثابرة،
احتفلت ألجامعه بيومها العلمي في ذكرى تأسيسها السنوي السادس والخمسون ،وسط أجواء سارة وافراح الطلبة
واألساتذة والمنتسبين ،لترسم صورة مشرقة جديدة بهذا اليوم الذي شكل إضافة جديدة بانبعاث كم من المنجزات
الجديدة التي رافقت ذكرى تأسيسها ،ومنها افتتاح مزيد من األقسام العلمية والمختبرات العلمية ومراكز التعليم ،وقد
حضر االحتفال العديد من المسؤولين في الدولة وعمداء الكليات ،يتقدمهم األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين رئيس
الجامعة ،وبمعيته األستاذ المساعد الدكتور عالء كريم دمحم المساعد العلمي واألستاذ المساعد الدكتور باسم العبدلي
أمين مجلس الجامعة ورؤساء األقسام والمراكز البحثية والعلمية في الجامعة وحشد من الباحثين واألساتذة ،مبتهجين
بيوم النصر العلمي الزاهي للجامعة وللعراق جميعا ،اذ ان جامعة بغداد باتت رمزا ليس لعاصمة بغداد فحسب
وإنما لكل العراقيين.

وزيري التعليم العالي واألعمار واإلسكان يزوران جامعة بغداد
زار معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ علي األديب ومعالي وزير األعمار واإلسكان
المهندس دمحم صاحب الدراجي جامعة بغداد .وناقش الطرفان خالل اجتماع عقد في رئاسة الجامعة وحضره رئيس
جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد الرسول ومدير الشؤون الهندسية في جامعة بغداد األستاذ
المساعد الدكتور صدقي إسماعيل رزوقي و المدراء العامين لشركات وزارة االعمار المنفذه لمشاريع الجامعة
ودوائر المهندس المقيم لتلك المشاريع  ،تقدم العمل في المشاريع التي تنفذها وزارة األعمار واإلسكان في الجامعة
ومناقشة خطط تقدم العمل النجاز المشاريع والفترات المتبقية النجاز المشاريع وتوثيق التعاون بين الوزارتين
لإلسراع بانجاز تل ك المشاريع العمرانية في جامعة بغداد خصوصا و انها تنفذ بأيادي وخبرات عراقية  ،وتم اختيار
موقع تنفيذ اعلى سارية علم في العراق بجامعة بغداد .كما تم مناقشة السبل الكفيلة لحل مشكلة الزحام المروري في
مدخل الجامعة و وجه معالي السيد وزير التعليم العالي باالسراع في انجاز مدخل ثاني للجامعة من جهة جامعة
النهرين لفك االختناق المروري في تقاطع الجامعة في الجادرية و وعد سيادته بدراسة الموضوع مع الجهات ذات
العالقة في امانة بغداد والهيئة العامة للطرق و الجسور لمعالجة هذا االزدحام المروري كما اطلع السيد وزير التعليم
العالي والبحث العلمي على انسيابية دخول الطلبة الى الجامعة و موقف الحافالت الداخلي الخاص بالحرم
الجامعي.و اكد معالي وزير التعليم خالل االجتماع إن الوزارة تطمح إلى تسريع عملية انشاء االبنية في جامعة
بغداد والجامعات العراقية األخرى،لنقل ما تبقى من كليات جامعة بغداد الى داخل الحرم الجامعي الستيعاب االعداد
المتزايده للطلبة وتوفير بيئة تعلميه مناسبة فضال عن مساهمة شركات وزارة األعمار في تنفيذ مشاريع إنشاء أبنية
األقسام الداخلية التي تنفذها الوزارة  ،مشيرا إلى أن وزارة التعليم تحرص على أن تشرك وزارة األعمار
واإلسكان في الخطوات التي تقوم بها خصوصا مشاريع المدن والمستشفيات الجامعية.
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رئاسة الجمهورية تشيد بجامعتنا

مع الوثبات الهائلة التي وثبتها الجامعة في تحقيق أرقى وأفضل المراتب والمراكز العلمية المتقدمة على مستوى
العالم والمستوي العربي ،كانت هناك عيون ساهرة ترعى وتهتم وتبارك ما تتوصل إليه الجامعة من تطورات ،بل
وتراقب عمل الجامعة باستمرار لتحفز العمل الجاد والمثمر للوطن ،لتقدم الجامعة أروع وأفضل النتائج والمنجزات
التي قل نظيرها مع باقي المؤسسات العلمية على مستوى الشرق األوسط والعالم العربي ،ومن ثم تنال الجامعة
اهتمام ورعاية خاصة من ارفع واهم المستويات في الحكومة ،لذلك كان اهتمام رئاسة الجمهورية األول واالهم في
دعم و تطوير عمل الجامعة ،من هنا نالت الجامعة اهتمام بالغ لتطوير أدائها الذي بات في تطور واضح مع الرعاية
واالهتمام من الحكومة ،حيث ال يخفى ان الجامعة تعمل على ضوء ما تقدمه الحكومة من مساندة ورعاية تامة ،كي
تحقق المراكز المتفوقة ،ومع هذه الرعاية كانت هناك مزيد من اللقاءات المثمرة والبناءة للعمل الجاد وللنتائج التي
تحققها الجامعة ،ومن أهم اللقاءات ،لقاء وفد الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين رئيس الجامعة
بفخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي ،الذي استقبل وفد الجامعة في رئاسة جمهورية العراق
ورحب بالنتائج التي حققتها الجامعة وما توصلت إليه من مراتب متقدمة على مستوى العالم ،بحصولها على درجات
متقدمة في التصنيفات العالمية عبر الموقع االلكتروني كتقييم الويبوماتركس أو تقيم كيو اس.
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة



حملة تطوعية لزراعة االشجار والورود في التربية للبنات والهندسة بجامعة بغداد



معالي وزير التعليم العالي ينعى العالمة حسين أمين  ....وجامعة بغداد تؤبنه بحفل مهيب



الهندسة تناقش وقود الغاز السائل وأثاره على االحتباس الحراري والتغيير المناخي



طلبة الطب البيطري يختتمون دورتهم في المهارات البيئية



كلية اللغات تقيم ندوة تثقيفية بعنوان "الفرانكوفونية في العراق"



وفد من تدريسيي جامعة بغداد يشارك في ورشة عمل حول برنامج دعم أدارة القيادات الجامعية



السيد المساعد اإلداري لرئيس الجامعة يستقبل نائب محافظ بغداد الفني



قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة يقيم المؤتمر العلمي الثالث لطلبة القسم



دورة في إستخالص ال ) (DNAفي التربية ابن الهيثم



حصول مدير اعالم جامعة بغداد على ابرز شخصية إعالمية أكاديمية لعام 3102



إعالم بغداد تعقد مؤتمرها العلمي السنوي السابع



كلية الزراعة بجامعة بغداد تنظم كرنفاالً احتفاليا ً كبيرا ً



دورة في المحاسبات المخزنية في ادارة واقتصاد بغداد



االدارة واالقتصاد والمالية والمحاسبية أقاما مؤتمرهما المشترك في جامعة بغداد



الجامعة تكرم الكليات التي حصلت على المراكز الثالث األولى في التسلسل الرتبي لمؤشرات األدا



اللغة العربية ومقارنتها مع نظيراتها االخرى في لغات بغداد



ورش عمل لتحديث المناهج الدراسية في كلية الصيدلة بجامعة بغداد



طب الكندي في جامعة بغداد تنظم مؤتمرها العلمي االول لبحوث الطلبة
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