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البصيرة اإلعالمية لجامعتنا في تجدد
تتجدد التكنولوجيا وتتطور مع تطور العصر ،وتتطور األحداث واألساليب مع تقدم الحياة
وتطورها والتي باتت تتغير يوم بعد يوم مع حجم التغيرات المضطربة التي يشهدها العالم
بكافة مفاصله ومجاالته ،لتغير البصيرة اإلعالمية مع جملة هذه التغيرات التي شملت
مجاالت العلوم والمعارف كافة ،لتنطلق وتتوافق جامعتنا مع هذه المعطيات المتجددة ،لذا
كان لزاما ان تكون بصيرة لنا وفلسفة إعالمية جديدة تكرس المفهوم العالمي الجديد
للحياة ككل ،من هنا وجدت الجامعة الجدوى في إتباع النهج الجديد والمتوافق في خضم
ما يحدث بالعالم ،وهو ما استلزم إتباع نهج علمي متجدد يوائم هذه المتغيرات والتغيرات
كي تكون جامعتنا بالمراكز المتقدمة دوما علميا ،وهو ما أكد عليه رئيس الجامعة األستاذ
الدكتور عالء عبدالحسين عندما اجتمع بلجنة اإلعالم في جامعتنا وبحضور السيد
المساعد اإلداري األستاذ الدكتور رياض خليل خماس مع أعضاء لجنة اإلعالم في الجامعة
والمكونة من األستاذ الدكتور عبدالباسط سلمان مدير مكتب القناة الجامعية الفضائية
بجامعتنا والدكتور احمد عبد العال مدير قسم العالقات واإلعالم والمدرس المهندس باسم
حميد جريمد مدير الموقع االلكتروني ،وذلك لمناقشة آليات تطوير وتحسين العمل
اإلعالمي ومكتب القناة الجامعية والموقع االلكتروني للجامعة ،وقد أكد رئيس الجامعة
خالل االجتماع على ضرورة النهوض بالجامعة من اجل استعراض نشاطات وفعاليات
الجامعة بوسائل اإلعالم المتعددة ،حيث أكد ضرورة معالجة القضايا الفكرية والمعرفية
إعالمية لتكون في متناول الجميع عبر التقانات التي تتمتع بها الجامعة والتي يمكن ان
تحقق وثبات وقفزات اتصالية فائقة ،وذلك عبر البنية التحتية للجامعة التي شكلتها الجامعة
في شبكات اتصالية متعددة الوظائف ،مركزا على جوانب فلسفية في معطيات المشهد
االعالمي ككل ،وذلك بالولوج في حيثيات وطيات التكنولوجيا اإلعالمية الفائقة التي
انتشرت وتوزعت بكافة مفاصل الحياة اليومية ،وكما أكد رئيس الجامعة على معالجات
تحديث الموضوعات المنشورة واألخبار والمقاالت العلمية بوسائل إعالم الجامعة والموقع
االلكتروني أو بالتقنيات االلكترونية التي كثيرا ما شكلت نوع من انواع التقدم الفكري
بالعديد من المؤسسات التعليمية العالمية المتقدمة ،مبينا بان جامعتنا اآلن تنعم بما
تتوافر من تكنولوجيات بأرقى الجامعات العلمية ،وهو األمر الذي يجبرنا علة ان نتبنى
مفهوما متجددا للفكر اإلنساني في خدمة المجتمع والحياة ،وقد أشاد السيد رئيس
الجامعة خالل االجتماع بدور وعمل مكتب القناة الجامعية وقسم اإلعالم والموقع
االلكتروني بالجامعة ومؤكدا بذات الوقت على المزيد من العمل نحو األحسن واألفضل
باعتماد النهج العلمي والموضوعي في العمل اإلعالمي ،وذلك من خالل التكنولوجيا
المتاحة ،وكما أكد أهمية اإلعالم ودعمه في جامعتنا وتذليل كافة العقبات أمامه ،وأيضا
العمل على إيجاد آليات دخول القنوات الفضائية في جامعتنا على وفق تقاليد وأسس
ومعايير تنظم العمل األستاذ الدكتور رياض خليل المساعد اإلداري لرئيس الجامعة ناقش
خالل االجتماع عمل اإلعالم الجامعي ،مؤكدا على الجانب التكنولوجي لإلعالم في تعاطيه
مع القضايا الفكرية أو األكاديمية التي تخص جامعتنا وإمكانيات رسم صورة متجددة
ومتطورة مع تطورات العصر وتقدمه اإلنساني وذلك عبر المناخ والبيئة الجامعية الصحية
والتي وجد ضرورة ملحة في دعم اإلعالم بشكل مستمر ومتواصل كي يتواصل اإلعالم مع
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التطورات والتقدم العالمي ومن ثم توفير المناخات المالئمة له كي يقدم أفضل النتائج،
وكما أكد الدكتور رياض إتباع األساليب غير التقليدية في جامعتنا بمعالجة قضايا النشر
واالتصال عموما ،وذلك كي تكون الجامعة على وفق تطوير مستمر للعمل وفق اإلمكانيات
التي تتمتع بها الجامعة السيما وطبيعة حجم ومساحة الجامعة الشاسعة التي تتفوق بها
على سائر الجامعات في العراق والشرق األوسط ،وكذلك اطلع السيد رئيس الجامعة
خالل االجتماع على آراء اللجنة ،حيث بين األستاذ الدكتور عبدالباسط سلمان مدير مكتب
القناة الجامعية في جامعة بغداد ضرورة العمل المؤسساتي لإلعالم وعلى النهج
االحترافي بما يليق وحجم وسمعة جامعتنا العريقة ،التي تمثل ما نسبته ما يقارب % 34
من واقع التعليم بالعراق ،مؤكدا ان الجامعة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد وكما بين
بان العمل في اإلعالم ال ينتهي السيما ومكتب القناة الجامعية التي تغطي اآلن نسبة
كبيرة من النشاطات وهي بصدد توسيع المهام واألعمال كي تكون في سائر الكليات
والمعاهد واألقسام والتشكيالت في الجامعة ،وكما بين بان ثورة إعالمية ستنطلق عما
قريب مع جهود الجامعة ومبادراتها المستمرة في تطوير عمل الجامعة تمهيدا في تشكيل
نواة إلطالق قناة جامعة بغداد مستقبال ،وأيضا بين بان االستعداد على قدم وساق إلعداد
مسؤولين في كل كلية ومعهد وتشكيل في الجامعة وذلك بإقامة الدورة المزمع إقامتها
قريبا ،وكذلك استمع رئيس الجامعة إلى آراء الدكتور احمد عبد العال مدير العالقات
واإلعالم والذي بين أهمية تكل العمل االعالمي وتنسيقه على وفق منهج علمي مبرمج
ضمن آليات تخصصية كي تكون النتائج مميزة ،مؤكدا بان العمل االعالمي نوعي وكمي
في ذات الوقت إال ان النوع البد ان يطغى لتتميز جامعتنا على باقي الجامعات دون منازع،
وكما أكد على إيجاد سبل تطويرية للعمل االعالمي باستحداث أساليب عمل غير تقليدية
في اإلعالم كي تكون النتائج مبهرة ومميزة دوما ،معززا حديثه ونقاشه بإمكانيات وطرق
مستحدثة بالعمل االعالمي لكافة العاملين باإلعالم من دون أي تشتت في األداء  ،وكما
بين ضرورة توسيع عمل مكتب القناة الجامعية بإنتاج برامج تخصصية متعددة في الجامعة
كبرامج االبتكارات واإلبداع والتميز وكما أكد ضرورة التنسيق بشان تبليغ قسم اإلعالم
بشكل مبكر ومباشر عن أنشطة وفعاليات كافة األقسام العلمية والكليات وتعاونها في
التواصل ،وكذلك بين أهمية إيجاد آليات موضوعية وعملية في دخول القنوات الجامعية
الفضائية في جامعتنا ،أيضا استمع رئيس الجامعة إلى وجهة نظر مدير الموقع االلكتروني
المدرس المهندس باسم حميد الذي بين بان العالم يتطور ويتقدم ضمن وتيرة سريعة وان
جهود وتطورات عالمية متعددة رافقت عمل اإلعالم الذي بات مركزا تطويريا لكافة العلوم
والتكنولوجيا ،حيث ان االتصال في العالم يشهد وثبات مهولة وفائقة للغاية انعكست على
جوانب متعددة غير ثابتة لتتطور وتتحسن يوم بعد يوم وهو ما يلزم ان تكون باألفق رؤيا
شديدة الوضوح لهذه المعطيات التي ستغير واقع العالم االتصالي وفق التكنولوجيا التي
نجدها تتغير بشكل مستمر ،وهو ما استلزم كم من الجهد والمتابعة لهذه التطورات
والتحسينات في العالم إليجاد السبل الكفيلة في عكسها بجامعتنا على وفق المنظور
العلمي أو األكاديمي الراق ،وكذلك أكد خالل النقاش ضرورة توسيع عمل مكتب القناة
الجامعية وإنتاج اكبر قدر ممكن من البرامج التلفزيونية للجامعة لضخامة الجامعة.
رئيس الجامعة أكد وفي ختام االجتماع على التواصل والتباحث الدوري مع مستجدات
العصر فريق الموقع االلكتروني تابع االجتماع ووثقه بجملة من اللقطات الفوتوغرافية
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النائبة الفتالوي تتبنى إنشاء جسر جامعتنا
ازداد عدد طالب جامعتنا ومنتسبينا مع حجم ودفوقات المنجزات والمكتسبات والعمل وما
يتطلبه الواقع العلمي في الجامعة ،ونقل عدد من الكليات إلى مجمع الجادرية ،لنجد ان
زحمة أعداد المنتسبين والمراجعين تزداد يوم بعد يوم ،وهو ما تطلب ان تكون هناك
حاجات ملحة في إيجاد منافذ جديدة وبوابات متعددة لخروج ودخول الطلبة ،كي تتحقق
انسيابه دون أي تأخير أو منغصات قد تحول إلى عرقلة العمل بالجامعة ،ومع هذه
التداعيات باتت الحاجة ملحة إلى مجسر كونكريتي يربط الجامعة بالكرخ مباشرة مرورا
ببحيرة الجادرية ،بسبب زيادة أعداد الطلبة لتخفيف وطأة االزدحامات اليومية التي تؤثر
كثيرا على سير العملية التربوية في اكبر جامعة بالعراق والشرق األوسط ،أال وهي
جامعتنا جامعة بغداد ،وقد سعت الجامعة إلى تحقيق ذلك بإنشاء هذا المجسر الهام الذي
سيخفف الزحمة على العديد من مناطق بغداد وليس لجامعة بغداد فحسب ،حيث وضعت
الجامعة التصاميم والمخططات لذلك ،إال ان المشروع لم يرى النور ألسباب عديدة ،واليوم
وبفضل أبناء الوطن الغيارى ،يسعى الخيرين في تبني المشاريع النافعة للمجتمع في
تحقيق هذا االنجاز الهام لواقع التعليم وخدمات المجتمع ،حيث تبنت النائبة الدكتورة حنان
الفتالوي عضو مجلس النواب متابعة إنشاء هذا المجسر المشروع من خالل متابعتها
الشخصية مع أمانة بغداد ووزارة األعمار واإلسكان ،كون ان جامعتنا تمثل النسبة المتعلمة
األكبر من مجتمعنا العراقي النائبة الدكتورة حنان الفتالوي عضو مجلس النواب العراقي
قامت بزيارة إلى جامعتنا شملت كليات الهندسة والزراعة في مجمع الجادرية ،للتعرف
واالطالع على المستوى العلمي في الجامعة وقد رافقها السيد المساعد العلمي
للشؤون العلمية األستاذ المساعد الدكتور أسامة فاضل عبد اللطيف والمدرس المهندس
باسم حميد جريمد مدير الموقع االلكتروني للجامعة ،وكان على رأس استقبالها السيد
عميد كلية الهندسة األستاذ الدكتور أحمد عبد الصاحب محمد علي ومعاون العميد
للشؤون االدارية الدكتور حيد مكية ومعاون العميد للشؤون العلمية الدكتورة امال
السعيدي ،وقامت النائبة في جولة في قسم هندسة النفط واطلعت على أحوال الطلبة
وحاجاتهم الدراسية ،وبعد مناقشة مع بعض الطلبة والتدريسيين تبنت النائبة الدكتور حنان
الفتالوي توفير بعض المستلزمات بالتنسيق مع وزارة النفط ألجل تجهيز المختبرات
باألجهزة العلمية المختبرية التي تساهم بشكل فعال في تطوير المستوى العلمي
للطالب وللجامعة األم كما استمعت النائبة إلى أراء الطلبة ومشاكلهم ووعدت بإيجاد
الحلول المناسبة لهم قدر المستطاع ،بعد ذلك توجهت النائبة إلى كلية الزراعة وقام
باستقبالها األستاذ الدكتور شاكر العطار عميد كلية الزراعة ومعاونيه وعدد من رؤساء
الوحدات البحثية وقد أجرت النائبة جولة ميدانية في الكلية تعرفت من خاللها على أبنية
الكلية وأقسامها وقد استهل الحديث عميد الكلية عن نشأة الكلية تطورها واهم المعوقات
التي واجهتها الكلية في البداية واالنجازات التي قامت بها الكلية بفترة قصيرة واستمعت
إلى أراء الطلبة واحتياجاتهم من أجل النهوض بالمستوى العلمي الذي يليق بجامعة
بغداد ،وكان الطلبة في الجامعة قد استقبلوا النائبة الدكتورة الفتالوي بحفاوة كبيرة وذلك
للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها النائبة الفتالوي في مجلس النواب العراقي ،وآرائها
الصريحة والموضوعية ومواقفها الوطنية ،وكانت النائبة قد قامت بمشاركات وزيارات عدة
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للجامعة وشاركت مؤخرا في احتفال الجامعة الكبيرر باحتفرال دخرول جامعرة بغرداد فري موسروعة
غينس العالمية لألرقام القياسية ،وقد أبدت استعدادها في دعم ومساندة واقع التعلريم ،ووعردت
حينها بزيارة لجامعتنا ،مبينة من ان التعليم يمثل األساس لتقدم المجتمعرات وتطورهرا ،وان تطرور
المجتمعات ال يمكن ان يتحقق ما لم يوازيه تطور في مجال العلوم والبحوث التطويرية التري تحقرق
كما هرائال مرن المكتسربات خدمرة للمجتمرع ،وكران المسراعد العلمري والعمرداء كليرة الهندسرة
والزراعة وبعض التدريسيين قد شكروا النائبة الفتالوي عن زيارتها واهتمامها بالطلبة والتعليم ،وقد
شكرت النائبة كافة الحضور مبدية استعدادها التام في دعم ومساندة أي مشروع إنساني يخردم
المجتمع أو يخدم الحركة التربوية والتعليمية ،وكان الموقع االلكتروني قد رافق زيارة الدكتورة حنان
الفتالوي ووثق الزيارة بجملة من الصور الفوتوغرافية.
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
جامعة بغداد تحتضن اجتماع لجنة عمداء كليات التربية الرياضية في العراق لالنطالق نحو االعتمادية الدوليةالكندي في جامعة بغداد تنظم حلقة نقاشية موسعة حول اهمية امتحان "االوسكي" في االختبارات الطبيةوفد من كلية الزراعة في جامعة بغداد يشارك بالمعرض الدولي السابع لالختراعات المقام بدولة الكويتجامعة بغداد تقيم مؤتمرها الوطني االول لمناقشة العنف في العراقمعالجة االحمال واالضطرابات في الشبكة الكهربائية العراقية محور دراسة جرت مناقشتها بجامعة بغدادورشة عمل في علوم بنات بغداد عن مخاطر االستخدام المزدوج للمواد الكيمياوية والبيولوجية والمشعةتدريسي في آداب بغداد يحصل على جائزة وزير الخارجية الياباني للعمل األكاديمي لعام 4103الخوارزمي في جامعة بغداد تنظم زيارتين علميتين تطبيقيتين إلى إحدى القنوات الفضائية ومحطة كهربائيةعدد من طلبة كلية الصيدلة في جامعة بغداد يقومون بزيارة أطفال مرضى السرطان ويوزعون الهدايا بينهم في ليلةرأس السنة
بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد يشارك بورشة حول حفظ التراث رقميا ويفتتح سينما ومنحل جديدينهواوي في جامعة بغداد يطلق دوراته الهندسية في تكنلوجيا المعلومات وادارة الخزنالهندسة في جامعة بغداد تشارك في المؤتمر الدولي الهندسي االول لتطبيقات العلوم الهندسية المقام في كربالءالمقدسة
التخطيط الحضري في جامعة بغداد يصدر عدده الجديد من مجلة المخطط والتنميةالعلوم االسالمية في جامعة بغداد تكرم الراحل الكبير "محمد مهدي البصير"العلوم االسالمية في جامعة بغداد تقيم مهرجانها الشعري السنوي وتحتفل بملتقى اللغة العربيةاالداب في جامعة بغداد تحصل على تكريم وزارة الثقافة وتقيم حلقة نقاشية حول الفلسفة الغربيةاداب بغداد تشارك بوفد اكاديمي باليابان في ندوة للتعريف بالعالقات التاريخية وتطورها بين البلديناطروحة دكتوراه في جامعة بغداد تضع حلوال للمشاكل التي تعاني منها شركة النقل البري العراقياالعالم في جامعة بغداد تستضيف مقدما تلفزيونيا وتعلن عن حاجة منظمة دولية الى درجات وظيفية في مقرهابتونس
جامعة بغداد تحصل على المركز االول في بطولة الجامعات العراقية برياضة التنس االرضيالموقع االلكتروني
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جامعة بغداد تناقش الطفولة العراقية على ضوء متغيرات البيئة االجتماعيةكلية الطب في جامعة بغداد توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع جمعية الهالل االحمر العراقيةمحاضرة مشتركة في جامعة بغداد تجيب على تساؤوالت حول تاثير العواصف الراديوية على االرضجامعة بغداد تدعو الى دعم قانون مكافحة التدخين وتفعيله لمنع انتشار سرطان الرئةهندسة بغداد تشارك في اجتماع اتحاد الجامعات العربية في االردن وتكرم طلبتها االوائل في اقسامهاالعلمية كافة
مركز احياء التراث العلمي يقيم حلقة نقاشية بعنوان " التراث في شعر السياب "انجاز رياضي جديد لجامعة بغدادتدريسية في جامعة بغداد تحصل على عضوية المنظمة الدولية للبحث العلمي والتنميةندوة في جامعة بغداد تؤكد مساعي الحفاظ على وثائق العراق وارشيفه الوطنياخالقيات المهنة عنوان ورشة عمل نظمتها شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي في ادارة واقتصاد بغدادرئيس جامعة بغداد يدعو الى اعتماد النهج العلمي والموضوعي في العمل االعالمي الجامعيجامعة بغداد تتوصل الى تقانة جديدة في زراعة االسنان بالليزرالتخطيط الحضري في جامعة بغداد يدعو الباحثين والمعنيين الى المشاركة الفاعلة في ندوة "جماليةالمدينة العراقية"
خوارزمي بغداد تترأس ورشة عمل دولية خاصة بالمؤتمر الهندسي الدولي االول المنعقد في كربالءالمقدسة
جامعة بغداد تناقش اعتماد تقانة زراعية حديثة النتاج المحاصيل االستراتيجية في العراقاعالم جامعة بغداد تقيم محاضرة مشتركة مع وزارة البيئة حول سبل الوقاية من االشعاعجامعة بغداد تكرم اساتذتها الرواد من قسم الهندسة الكهربائيةتدريسيان من الفنون الجميلة بجامعة بغداد يحصالن على جائزة الدولة لالبداع لعام 4103نشاطات فنية متنوعة لقسم الرياضة الجامعية والتربية الفنيةجامعة بغداد تفتتح مجمع النصر لالقسام الدخلية بعد اعادة بنائه وتاهيلهه ليقدم خدماته السكنية لطلبةالمجموعة الطبية
الموقع االلكتروني
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الدراسات االستراتيجية في جامعة بغداد يقيم ورشة عمل حول السياسة الخارجية للعراق مع دول االفرواسيوية
الكندي في جامعة بغداد تناقش اخر مستجدات مرض الصدفية وسبل عالجهمركز الحاسبة االلكترونية في جامعة بغداد يفتح افاق التعاون مع شركة (مايكروتك) العالميةلغات بغداد تناقش متطلبات سوق العمل وتخرج دورة جديدة في تقانات الحاسوبالتربية للبنات في جامعة بغداد تستضيف لجنة لتطوير برامج االطفال وتقيم احتفالية لمناسبة المولد النبويالشريف
اعالم جامعة بغداد تتصدر المسابقات الرياضية المختلفة وتكرم المتميزينندوة في جامعة بغداد عن التوسع العمراني واثره على مجموعتي الحشرات والطيورجامعة بغداد تحتضن اجتماع لجنة عمداء كليات الطب البيطري في العراقالهندسة في جامعة بغداد تستضيف متخصصا من احدى الشركات العالمية وتبحث امكانية استخدامالبطاريات كبدائل للطاقة
الفنون الجميلة بجامعة بغداد تحتضن معرضا رقميا وتقيم جلسة نقدية للفنان العراقي الدكتور "عالء حداد"القانون في جامعة بغداد تناقش الريادية االكاديمية والوصول الى عالمية االداء التعليمي للجامعات العراقيةاالدارة واالقتصاد في جامعة بغداد تناقش االتجاهات الحديثة العداد الموازنة العامة في العراقالتربية الرياضية في جامعة بغداد تقيم ندوة حول السمنة والنشاط الرياضي وتناقش القوانين الجديدة للعبةكرة اليد
مناقشة تطوير المالكات التدريسية وسبل معالجة مشكالت المراهقين بندوتين علميتين في ابن الهيثمبجامعة بغداد
تدريسيون من جامعة بغداد يسجلون ثالثون تتابع للقواعد النيتروجينية في قاعدة المعلومات الدوليةالتمريض في جامعة بغداد تنظم ندوتان حول االسرة واالنجاب واضرار الغش االلكتروني وتقاناتهدورة خاصة بتحقيق المخطوطات ينظمها مركز احياء التراث في جامعة بغداداالداب في جامعة بغداد تحتفي بتدريسي حاصل على جائزة االبداع االدبي وتنظم محاضرة بعنوان "الجامعةوالمجتمع"
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اعالم بغداد تعتمد غيابات طلبتها الكترونيا وتقدم بحثين حول القوى المؤثرة في مسارات االعالم العربياالدارة واالقتصاد في جامعة بغداد تناقش اهمية التسويق في القطاعات الخدمية والجامعيةجامعة بغداد تنظم ندوة حول العالقات االنسانية والنفسية وتبدأ بادخال تقانة جديدة للتعليم االلكترونيوادارته
محاضرة عن االشعاع وسبل الوقاية منه في العلوم السياسية بجامعة بغدادهندسة بغداد تبحث امكانية افتتاح مختبرات حديثة وتنظم محاضرة حول استخدام المقاييس الكهربائيةالذكية في العراق
الطب في جامعة بغداد تنظم ورشة عمل خاصة بتطوير التعليم الطبيمركز أحياءالتراث العلمي العربي يقيم حلقة نقاشية بعنوان(حسين أمين في ذاكرة المؤرخين)توفير أكثر من  01مليون دينار من خالل اعمال صيانة في كلية التربية ابن رشداعالم بغداد تستعد للمشاركة في المؤتمر الوطني للعالقات العامة وتبحث امكانية التوأمة مع الكليةاالسالمية الجامعة
بحوث السوق في جامعة بغداد يشارك بدورتي ادارة االزمات والمنهج العلمي لكتابة البحوثالتربية للبنات في جامعة بغداد تحتفي بالمنجز الثقافي لمجلة " االقالم" العراقيةمحاضرتان الداب بغداد عن الفلسفة وعالقة الجامعة بالمجتمعالمساعد االداري لرئيس جامعة بغداد يدعو الى تعزيز المسيرة الرياضية النسوية وتطويرهاالطب البيطري تقيم ندوة عن مرض االيبوالقسم الرياضة الجامعية والتربية الفنية يفتتح المهرجان السنوي للفلم القصيراكاديميون وباحثون من جامعة بغداد يناقشون واقع البحث العلمي وافاق تطويره في العراقحملة زراعة وتشجير واسعة في ابن رشد بغداد لتعشيق الجانب النظري بالتطبيقيفريق بحثي من جامعة بغداد يزور محافظة النجف االشرف لدراسة االشجار المالئمة للحزام االخضراجهزة قسم الفلك في علوم بغداد تتمكن من تصوير القمر باجهزة عالية الدقة وتستعد لرصد احد المذنباتالمهمة
هندسة بغداد تناقش اهمية تطبيق االدارة الذكية في التدريس وتشارك بمؤتمر االبتكارات بامريكاالموقع االلكتروني
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-التخطيط الحضري في جامعة بغداد يناقش التوسعات في العاصمة ويحصل على اعتمادية وزارة البيئة

5102--

ورشتا عمل في تربية بنات بغداد عن صناعة المعجنات ومشكالت دراسة الجغرافيةخوارزمي بغداد تناقش مشاريع طلبتها لهندسة المعلومات واالتصاالت وتنظم ورشة عمل عن االستاللالبحثي
جامعة بغداد تحتفي بعالم ساهم بابتكار صنف جديد من الحنطة وانتاج اول رغيف خبز عراقيمحاضرتان الداب بغداد عن الفلسفة وعالقة الجامعة بالمجتمعاعالم بغداد تستعد للمشاركة في المؤتمر الوطني للعالقات العامة وتبحث امكانية التوأمة مع الكليةاالسالمية الجامعة
جامعة بغداد تبحث ايجاد الية جديدة للتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية "مشروع فرص" لتاهيلالطلبة وتوظيفهم
فنون بغداد تنظم حفال لتوقيع كتاب خاص بالحضارة العراقية الحد فناني العراق التشكيليينلغات بغداد تشارك بمؤتمرين دوليين عن رواية الحرب وتقويم التعليم والتدريسالهندسة في جامعة بغداد تستضيف خبيرا دوليا للحديث عن سوق انتاج النفط واسباب تدني اسعاره وتاثيرهعلى االقتصاد
-ورشتا عمل في ادارة واقتصاد بغداد عن الترميز الجامعي وقواعد السلوك الوظيفي
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