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جامعة بغداد تطلق فعاليات إسبوع اإلعالم الجامعي الرابع
انطلقت فعاليات إسبوع اإلعالم الجامعي الرابع الذي يقيمه قسم اإلعالم والعالقات العامة
في رئاسة جامعة بغداد برعاية معالي األستاذ علي محمد الحسين األديب ،وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،وإشراف األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد الرسول ،رئيس
جامعة بغداد ،وبحضور جمع كبير من المؤسسات التعليمية واإلعالمية والسياسية
والثقافية والفكرية واالجتماعية العامة .ابتدأ الحفل بتالوة أي من الذكر الحكيم والوقوف
دقيقة واحدة لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق ،ثم عزف وغناء النشيد
الوطني العراقي أداء فرقة قسم الفنون الموسيقية في كلية الفنون الجميلة  .والقى
رئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات األسبوع الدكتور كاظم العمران مدير قسم االعالم
والعالقات العامة كلمة أشاد فيها بأداء منتسبي القسم الذين استطاعوا ان ينتقلوا باالداء
اإلعالمي الجامعي الى مراحل متقدمة عبر ابراز الصورة العلمية المشرقة في ام الجامعات
العراقية ،كما شكر العمران القنوات الفضائية والصحف واالذاعات والوكاالت اإلخبارية التي
حرصت على نشر نشاطات الجامعة أوال بأول ،مؤكدا بان هذا النجاح الذي تحقق لالعالم
جاء بعد الدعم الكبير الذي قدمه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ علي
محمد الحسين االديب الذي حرص منذ تسنمه الوزارة على دعمه لالعالم الجامعي ولقاءه
بمسؤولي المكاتب اإلعالمية للجامعات العراقية للوقوف على احتياجاتهم ،فضال عن دعم
رئاسة الجامعة لقسم اإلعالم والعالقات العامة ،وثمرة هذا الدعم هو إقامة فعاليات أسبوع
االعالم الجامعي بنسخته الرابعة .وقال رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد
الحسين " ان جامعتنا تحتفل باالسبوع اإلعالمي الرابع لتاكيد دور االعالم في المجتمع
كونه يمثل السلطة الرابعة ،وبالتالي له التاثير المباشر على المواطن ويعمل على أن يصل
إلى جميع الفئات العمرية في كل بيت" ،وأضاف " ان على االعالم ان يساهم في عملية
التطوير والبناء الذي نسعى اليه من خالل نقله للحقيقة والواقع بكل موضوعية وحيادية
وامانة وباسلوب علمي وليس مجرد خبر"  .واكد رئيس جامعة بغداد " ان جامعة بغداد قد
دعمت طلبة االعالم من خالل افتتاحها الستديو تلفزيوني وإذاعة خاصة لتطبيق العمل
اإلعالمي ،فضال عن تهيئة مسرح خاص في الكلية تم إنشاؤه مؤخرا ،ونحن متجهين في
كل الكليات للتاكيد على الناحية التطبيقية واالن بدأنا بهذه الخطوات ،كما ان المناهج
متجهة نحو التطبيق ،اذ نسعى لتخريج طلبة مطبقين اكثر مما هم منظرين "  .كما القى
نقيب الصحفيين العراقيين األستاذ مؤيد الالمي كلمة اكد فيها على أهمية إقامة هذا
المهرجان اإلعالمي الجامعي وهو جزء من االعالم ،نظرا لما يمثله االعالم من دور مهم
وفاعل يتطلب االهتمام به في الجوانب االكاديمية ليكون له اسهام فاعل في الحياة العامة
 .وتضمنت فعاليات اليوم األول عرض فلم تلفزيوني بعنوان " ينابيع اإلبداع " يستعرض
مسيرة اإلعالم الجامعي في ام الجامعات العراقية ويلتقي بعدد من الشخصيات العلمية
واألكاديمية للحديث عن إعالم جامعة بغداد ،ومعزوفات موسيقية لفرقة كلية الفنون
الجميلة ،وقراءة قصائد شعرية ،وفعالية (الوردة البيضاء) الخاصة بتكريم أعضاء مجلس
جامعة بغداد ،وعرض مسرحية تجسد أهمية االعالم المعبر عن الحقيقة الصادقة .وانتهت
االحتفالية بتكريم عددا من وسائل اإلعالم ،واإلعالميين المبدعين بدرع التميز على
ماقدموه من إنجازات ونقال للحقائق لشرائح المجتمع كافة  .وعلى هامش فعاليات اليوم
األول لألسبوع الجامعي ، ،افتتح رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين
معرضا أقامه قسم
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معرضا أقامه قسم االقتصاد المنزلي في كلية التربية للبنات ،تضمن عرضا لنتاجات طالبات
القسم وتدريسياته ،مثلت اعماال فنية وابداعية ،ودعا رئيس الجامعة رئيسة قسم
االقتصاد المنزلي الدكتورة سميرة عبد الحسين الى افتتاح معرض دائمي بعنوان "الطالب
المنتج" يتم فيه عرض وبيع وتسويق هذه النتاجات ،نظرا لما تمثله من اعمال إبداعية غير
موجودة في السوق المحلية ،ولتعريف السوق بما يقدمه هذا القسم كجزء من تشكيالت
الجامعة من نتاجات عمل مبدعة تكون منسجمة مع شعار "الجامعة في خدمة المجتمع"،
كما افتتح الدكتور عالء عبد الحسين عددا من معارض الصور الفوتوغرافية والتشكيلية،
حازت على إعجاب الحاضرين وثنائهم .وأقيم أيضا على هامش الفعاليات حملة كبيرة
للتبرع بالدم نظمها معهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائية بالتعاون مع مصرف الدم .
وحضر فعاليات أسبوع اإلعالم الجامعي مفتش عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
األستاذ ضياء المولى والنائب فوزي أكرم وعدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد وعمداء
الكليات واألكاديميين والقنوات الفضائية المحلية والعالمية وطلبة الجامعة  .يذكر ان اسبوع
اإلعالم الجامعي ،كان قد استحدثه قسم اإلعالم والعالقات العامة ،وقوبل بدعم كبير من
رئاسة الجامعة ،بمواسمه (األول  /3100الثاني  /3103الثالث  ،)3102من أثر فاعل ،بما
تركه من بصمات في نفوس المؤسسات النظيرة األمر الذي جعل من الجامعة األم أن
تتميز تميزا واضحا وكان ذلك احد األسباب المهمة التي جعلتها تدخل سلم العالمية لتحتل
 asالمرتبة  110من بين  011جامعة عالمية رصينة معترف بعلومها حسب تصنيف
البريطاني  ،فكانت التجربة الرائدة التي جرى نسخها في أكثر من مؤسسة ،ومنها
المؤسسات غير الجامعية ،كهيئة النزاهة التي بدأت أسبوعا مشابها لإلعالم والنزاهة منذ
العام الماضي ،وغيرها الكثير من المؤسسات األخرى .وتهدف فعاليات أسبوع اإلعالم
الجامعي الرابع إلى بلوغ جملة من المقاصد الجامعية والثقافية والفكرية التي من شأنها
إسناد الجهود العلمية والتعليمية والتقنية التي تهم بها الجامعة األم ،وتفتح أواصرا جديدة
للتعامل مع مؤسسات اإلعالم العراقي المتنوعة ،وترمي إلى تدشين مرحلة أكثر فاعلية
للتعاطي اإليجابي معها ،وبما يلتقي مع أهداف الجامعة بالنمو والتقدم المتزايد.
وستتضمن الفعاليات المتبقية لالسبوع الرابع ، 3102 /ممارسات جامعية وبحثية وإعالمية
وثقافية وفنية واجتماعية متنوعة ،إلى جانب الفعاليات المرتبطة بتنمية روح الحوار وإبداء
الرأي والرأي المقابل بين رئاسة الجامعة ومنتسبيها ،تماشيا مع نهجكم القائم على
الديمقراطية اإلدارية ،وعلى وفق محاور متعددة ،ويتولى متابعة الجوانب العلمية من
األسبوع ،الدكتور كاظم عمران موسى ،مدير اإلعالم والعالقات العامة ،والدكتور صفد
حسام الساموك ،مسؤول التدريب اإلعالمي والتطوير اإللكتروني.
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بحضور اعالمي واكاديمي ورسمي كبير اختتام فعاليات أسبوع اإلعالم الجامعي
الرابع
اختتمت في جامعة بغداد فعاليات أسبوع اإلعالم الجامعي الرابع برعاية معالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ علي محمد الحسين االديب وإشراف
األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد الرسول رئيس جامعة بغداد ،وبحضور جمع
كبير من المؤسسات التعليمية واإلعالمية والسياسية والثقافية والفكرية
واالجتماعية العامة .ابتدأ الحفل بتالوة أي من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة واحدة
لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق والتعليم العالي ،ومن ثم
النشيد الوطني العراقي والقى رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور كاظم العمران
مدير قسم االعالم والعالقات العامة كلمة في ختام االحتفال شكر فيها جميع
وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تناقلت باهتمام بالغ فعاليات
هذا األسبوع ،وهو داللة على رقي ام الجامعات العراقية وسمعتها ومكانتها لكل
النشاطات التي تقيمها .كما تضمنت كلمة رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان
تالوة التوصيات على ضوء الجلسة العلمية التي نظمت في اليوم الثاني
للفعاليات ،ومن بين هذه التوصيات دعوة اإلعالميين االكاديميين من األجانب في
خارج العراق لالطالع على المسيرة العلمية التي تشهدها جامعة بغداد والتعليم
العالي في العراق ،وحجم النشاطات اإلعالمية التي يشهدها أسبوع االعالم
الجامعي الذي تنفرد به جامعة بغداد عن الجامعات العراقية بعد ذلك القى رئيس
جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين كلمة دعا فيها مدراء اقسام
الجامعة الى اختيار موظف او تدريسي مثالي متميز من بين منتسبي األقسام
لتكريمه بما يستحق عن هذا التميز وليكون تقليدا شهريا يقام في كل شهر،
فضال عن كونه حافزا لجميع المنتسبين الى ان يقتدوا بمن يكرمون لعطائهم
وحرصهم وانضباطهم في العمل ،كما شكر رئيس الجامعة جميع الجهود المبذولة
على مدى أسبوع كامل في إقامة هذه الفعاليات التي من شانها ساهمت في
االرتقاء بالجامعة االم بغدادالمساعد اإلداري لرئيس الجامعة األستاذ الدكتور
حسين يوسف القى كلمة أشاد بها بما قدم من نشاط علمي واعالمي وثقافي
عبر عن ابداع حقيقي ومتميز حاز على رضا واستحسان رئاسة الجامعة ،وما
تنقالته وسائل االعالم في برامجها ،مقدما شكره الحدى القنوات الفضائية
العراقية التي قامت بنقل وقائع هذا المهرجان عبر رسالة تلفزيونية يومية ،وهو
ماندر ان تقوم به القنوات الفضائية في نشاطات تستمر لمدة أسبوع كامل في
جامعة بغداد  .وتضمنت فعاليات ختام أسبوع االعالم الجامعي الرابع تقديم عرض
مسرحي لفرقة شباب العراق يتحدث عن صراع الخير والشر ،وينتهي بانتصار
الحب والتاخي والسالم على قوى الشر والظالم ،فضال عن القاء قصيدة شعرية
للدكتور محمد رضا ،وفقرة خاصة باالناشيد الوطنية أداء فرقة (احباب الحسين
عليهاالسالم)ومنطلبةكليةالعلوم اإلسالمية .وعلى هامش ختام الفعاليات كرم
رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عميد كلية الهندسة
الدكتور احمد صاحب وعميد كلية العلوم الدكتور صالح مهدي ،ومعاون عميد كلية

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

.

www.uobaghdad.edu.iq
P age |3

النشرة اإللكترونية -

www.uobaghdad.edu.iq

شباط 1024

الدكتور احمد صاحب وعميد كلية العلوم الدكتور صالح مهدي ،ومعاون عميد كلية الهندسة
للشؤون اإلدارية الدكتور حيدر مكية ،وذلك لتعاونهم المستمر مع رئاسة الجامعة وقسم
االعالم والعالقات العامة في إقامة النشاطات والفعاليات الخاصة بالجامعة.كما كرم رئيس
الجامعة ركائز العلم والمعرفة مدراء اقسام مركز الجامعة لتعاونهما مع اعالم الجامعة في
ابراز صورتها العلمية المشرقة ،فضال عن تكريم الموظفين المثاليين ،اذ حصل الموظف
قصي العايش سكرتير رئيس الجامعة على صفة الموظف المثالي األول ،فيما حصل عدد
اخر من الموظفين من مركز التطوير والتعليم المستمر وقسم ضمان الجودة واألداء
الجامعي ومكتب المساعد العلمي لرئيس الجامعة ،وشمل التكريم أيضا عدد من
منتسبي قسم المتابعة والتنسيق واإلعالميين والقنوات التي قاموا بتغطية وقائع
المهرجان وغيرهم ممن اسهموا في تعاونهم مع قسم االعالم والعالقات العامة .وفي
نهاية حفل التكريم اختتمت فعاليات أسبوع االعالم الجامعي الرابع بجلسة الحوار المفتوح
بين منتسبي اقسام الجامعة ورئيس الجامعة ومساعداه اإلداري والعلمي ،تضمنت إيجاد
الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات الخاصة بالعمل ،فضال عن مناقشة الرؤى واألفكار
والمقترحات التي من شانها تسهم باالرتقاء بالمسيرة العلمية واالدارية لجامعة بغداد
والتعليم العالي في العراق الجديد .يذكر ان اسبوع اإلعالم الجامعي ،كان قد استحدثه
قسم اإلعالم والعالقات العامة ،وقوبل بدعم كبير من رئاسة الجامعة ،بمواسمه (األولى
 /3100الثانية  /3103الثالثة  ،)3102وكان له أثر فاعل ،بما تركه من بصمات في نفوس
المؤسسات النظيرة األمر الذي جعل من الجامعة األم أن تتميز تميزا واضحا وكان ذلك احد
األسباب المهمة التي جعلتها تدخل سلم العالمية لتحتل المرتبة  110من بين 011
 QSجامعة عالمية رصينة معترف بعلومها حسب تصنيف
البريطاني  ،فكانت تجربة
االسبوع الجامعي الرائدة التي جرى نسخها في أكثر من مؤسسة ،ومنها المؤسسات
غير الجامعية ،كهيئة النزاهة التي بدأت أسبوعا مشابها لإلعالم والنزاهة منذ العام
وتضمنت فعاليات المهرجان الرابع لهذا الماضي ،وغيرها الكثير من المؤسسات األخرى.
العام ممارسات جامعية وبحثية وإعالمية وثقافية وفنية واجتماعية متنوعة ،إلى جانب
الفعاليات المرتبطة بتنمية روح الحوار وإبداء الرأي والرأي االخر بين رئاسة الجامعة
ومنتسبيها ،تماشيا مع نهجها القائم على الديمقراطية اإلدارية ،وعلى وفق محاور
متعددة .وقد تولى متابعة الجوانب العلمية من األسبوع ،الدكتور كاظم عمران موسى،
مدير اإلعالم والعالقات العامة ،والدكتور صفد حسام الساموك ،مسؤول التدريب اإلعالمي
والتطوير اإللكتروني.
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الوزير يصادق على تثبيت وتعيين  412موظف بجامعتنا
بمسعى جاد وحرص كبير من جامعتنا على تعيين موظفي العقود وإعادة تعيين
الموظفين ،سارعت جامعتنا ومن خالل جهود استثنائية باستكمال مستلزمات
ومتطلبات التعيينات على وجه السرعة وتقديمها إلى معالي الوزير بغية استحصال
المصادقة ،وبحرص من وزارة التعليم العالي في تسريع عملية تثبيت المتعاقدين
الحاليين وأصحاب األجور اليومية على المالك الدائم على وفق الضوابط والتعليمات،
حصلت موافقة األستاذ علي األديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على
تثبيت وتعيين وإعادة تعيين  412موظف ،بعد تخصيص الدرجات الوظيفية على
المالك الدائم في جامعة بغداد ،من أصحاب العقود واألجور اليومية ،وحملة
الشهادات العليا والخريجين األوائل على الكليات ،والمجموعة الطبية ،كما تم تعيين
وإعادة تعيين حملة الشهادات العليا واألوائل على الكليات وأوائل المجموعة
الطبية وذلك من اجل زج الدماء الجديدة والخبرات العلمية في جامعتنا ،التي
شكلت فريق عمل متقدم لغرض التعيينات .األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين
رئيس الجامعة بين لموقعنا االلكتروني بان معالي الوزير قد حرص على تثبيت
الموظفين وصادق على محضر التعيينات ،والذي شمل على  412موظف ،وان
جامعتنا قد بذلت جهودا استثنائية بالعمل خالل الدوام الرسمي وخارج أوقات
الدوام الرسمي ،بغية استكمال كافة المتطلبات الخاصة بإتمام التعيينات ،حيث
شكلنا فرق متابعة من منتسبي الجامعة ،وبعمل متواصل حتى خارج ساعات
الدوام الرسمي ،إلتمام األعمال والتحضيرات األصولية في أوامر التعيين لموظفين
جدد من الطلبة األوائل وممن يعملون بصيغة العمل على العقود والكفاءات العلمية
العائدة وباختصاصات شتى ،حيث شكل المساعد اإلداري غرفة عمليات في
مكتبه ،لحسم موضوعات التعيين بأسرع وقت ،وقد عقدت اجتماعات متوالية في
الجامعة وبمحاور عدة حول تعيين موظفي األجور اليومية للعاملين منذ عام 3100
فما دون ،وإعادة تعيين الكفاءات العلمية العائدة للعراق ،وتعيين األوائل على
الكليات والمعاهد لسنتي  ،3102 - 3103 / 3103-3100وكان األستاذ الدكتور عالء
عبدالحسين عبد الرسول قد بادر وبجهود مباشرة في متابعة التعيينات ،وعرضها
على معالي الوزير للمصادقة عليها ،حيث تمت المصادقةعلى التعيينات بوقت
قياسي ،وذلك بعد ان تم عرض محضر المصادقة بشكل مباشر من قبل رئيس
الجامعة ،وقد بادر معالي الوزير في تعجيل إصدار أوامر التعيين ،حرصا من الوزارة
على موظفيها وعلى تنظيم العمل في الوزارة على وفق منظومة علمية متطورة،
تحقق التقدم والتطور في مجال التعليم ،وكان األستاذ الدكتور حسين يوسف
المساعد اإلداري لرئيس الجامعة قد بين قبل مدة من ان اإلجراءات تجري على
قدم وساق الستكمال كافة إجراءات التعيين بالسرعة الممكنة ،وبين من ان
الجامعة قد شكلت غرفة عمليات متخصصة بالتعيينات ،وقد تم اختيار
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المتقدمين للتعين وتم تدقيق كافة المعامالت المقدمة للجامعة ،وتم تطبيق الشروط
والضوابط المركزية والتعليمات النافذة ،وقد بين الدكتور حسين يوسف في لقاء مع الموقع
االلكتروني ،بان المحضر تم رفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه ،ومن ثم استيفاء
اإلجراءات األصولية ،وأضاف الدكتور حسين بان السيد رئيس الجامعة قد أوعز بان تكون
اإلجراءات على وفق السرعة الممكنة ،حيث أمر بتشكيل لجنة من مختصين بقسم
الشؤون القانونية والشؤون اإلدارية والشؤون المالية والتدقيق والرقابة المالية وبحضور مدير
الدراسات والتخطيط المدرس المساعد سامر محمد جابر ،وقد أوضح للموقع بان العمل
يجري على قدم وساق إلتمام التعيينات ،وكذلك ان العمل مستمر حتى خارج أوقات الدوام
الرسمي ،وان العاملين معنا في اللجنة يبذلون جهودا استثنائية بغية استكمال اإلجراءات،
وكما ان جامعتنا قد اعتمدت أفضل النظم البرامج في إدارة وتدقيق الملفات والمعامالت،
ومن ثم تم إدراج البيانات على وفق احدث التكنولوجيا المتطورة وذلك الختصار الجهد
والوقت ،وقد بين أيضا بان هناك توجيهات باالهتمام بالكفاءات العلمية وبالمجموعات الطيبة
والنظر بالحاالت المشمولة بالتعيين والمتفرقة ،فريق العمل في الموقع االلكتروني رافق
عمل اللجنة وتابع عملها ليوثقها بمجموعة من الصور الفوتوغرافية.
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موقعنا ينشر أسماء المتعينين
بحرص بالغ من جامعتنا على تقديم الخدمات للمجتمع ،تبادر الجامعة إلى غرس
البهجة والسرور على اكبر قدر من المجتمع ،حيث اوعز رئيس الجامعة بنشر
األسماء التي صادق عليها معالي الوزير في محضر التعيينات ،و أكد رئيس الجامعة
بان تنشر كافة األسماء بالسرعة الممكنة ،وإبالغهم للحضور بغية استكمال
اإلجراءات والمباشرة في العمل في الجامعة ،ويكون موعد الحضور الساعة
التاسعة من صباح يوم االثنين الموافق  3102-3-00وذلك على قاعة عيسى
المالئكة في كلية الهندسة ،مستصحبين معهم نسختين من المستمسكات
األربعة (هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة
التموينية) مع صورتين ووثيقة التخرج أو تأييد .يذكر ان األستاذ الدكتور عالء
عبدالحسين رئيس الجامعة قد بادر وبشكل مباشر لمفاتحة الوزارة في الحصول
على المصادقة من قبل معالي الوزير ،وبحرص من معالي الوزير فقد تم التعجيل
بالمصادقة على محضر التعيين ،وكما قد أوعز بتعجيل نشر األسماء وإعالنها
األستاذ الدكتور حسين يوسف المساعد اإلداري لرئيس الجامعة بين لموقعنا ،بان
الجامعة استكملت تعيين كافة ما لديها من عقود وإعادة تعيين أو الخريجين ،وإنها
تتهيأ للبدء بالمباشرة في اإلعداد للمتقدمين على التعيين ضمن ضوابط التنافس
وحسب الهيكلية والتعليمات المركزية ،موضحا بان الجامعة ساعية دوما إلى تقديم
كل ما لديها خدمة للمجتمع .فريق الموقع االلكتروني ينفرد بعرض األسماء كأول
موقع االلكتروني
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افتتاح المبنى الجديد لكلية العلوم في جامعة بغداد
افتتح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ علي األديب ،المبنى
الجديد لكلية العلوم بجامعة بغداد ،واكد وزير التعليم خالل االحتفال بافتتاح
المبنى الجديد لكلية العلوم بجامعة بغداد ،إن الوزارة "تعمل على إنشاء أبنية
جديدة للجامعات العراقية ومنها جامعة بغداد وجمعها في مكان واحد لتكون قادرة
على استيعاب األعداد المتزايدة للطلبة عاما بعد عام ،فضال عن تهيئة بيئة علمية
مالئمة تتوفر فيها كل العوامل المساعدة على اإلبداع ومنها المختبرات المتطورة
والمراكز البحثية في موقع واحد .مؤكدا ان الوزارة تنفذ حاليا إستراتيجيتها القائمة
على توفير كل االحتياجات لكليات الطب والهندسة والعلوم لتكون قادرة على
إعداد خريجين قادرين على الدخول إلى سوق العمل مباشرة وخدمة المؤسسات
في القطاعين العام والخاص دعما منها لحركة التنمية في العراق .من جانب أخر
أكد السيد رئيس جامعة بغداد االستاذ الدكتور عالء عبد الحسين عبد الرسول ان
المبنى الجديد لكلية العلوم يمثل صرحا علميا ويتضمن عدد من المختبرات الحديثة
والمتطورة وقاعات دراسية تتوفر فيها كل المستلزمات للنهوض بالمجاالت البحثية،
فضال عن أجهزة مختبريه متطورة كما بين معالي الوزير خالل االفتتاح ان جمع
الكليات في مكان واحد هو لتوطين العلم والفكر قرب المراكز البحثية والتدريبية
بغية تطوير النتاج العلمي واللحاق بركب الجامعات العالمية الرصينة ،مؤكدا ان
الباحثين واالساتذة العراقيين أصبحت بحوثهم تقيّم في مجالت عالمية محكمة
وتحصل على التصنيفات األولى خالل المؤتمرات الدولية .وفيما اطلع السيد الوزير
على سير العمل لمشاريع أبنية جديدة لعدد من الكليات بمجمع الجادرية ،أكد أن
المباني الجديدة لسبع كليات ومعهد الهندسة والوراثية وصلت مراحل انجاز الى
اكثر من  %01ستستوعب اعدادا كبيرة من الطلبة وتوفر بيئة تعليمية متطورة
تضاهي ما موجود في الجامعات العالمية الرصينة .كما تجول وزير التعليم العالي
خالل زيارته لجامعتنا في المشاريع التي تنفذ حاليا ومنها مشروع األبنية الجديدة
لكليات القانون وهندسة الخوارزمي والعلوم اإلسالمية والتربية ابن رشد وعلوم
بنات ،والتربية بنات ،ومعهد الهندسة الوراثية والتي تتراوح نسب االنجاز فيها حاليا
من  01الى  41بالمائة بعضها ستتنقل من مجمع باب المعظم الى الجادرية.
واطلع االديب خالل زيارته للجامعة على مجمع االقسام الداخلية للطالبات ،موجها
بتوفيركل االحتياجات والمستلزمات الماديةوالبشرية.
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الوزير يشكر جامعتنا
اإلتقززان والتنظززيم واإلدارة ورفززع مسززتوى التعلززيم فززي جامعتنززا ،كززان وال يزززال
نصززب أعزززين وزارة التعلزززيم العزززالي والبحززث العلمزززي ،والتزززي تميززززت جامعتنزززا
بهززذه الصززفات المميزززة والتززي تقززدمت بهززا علززى سززائر الجامعززات ممززا جعلهززا
تحقززززق وفززززرة مززززن المنجزززززات العلميززززة واألكاديميززززة علززززى كافززززة األصززززعدة
والمجزززاالت ،فزززوزارة التعلزززيم العزززالي حريصزززة كزززل الحزززرص ان تجعزززل مزززا بزززين
الجامعزززات منافسززززة كبيزززرة لتتقززززدم الجامعززززات وتتواصزززل مززززع المسززززتجدات
والتطززورات العلميززة ،وبحززرص مززن معززالي وزيززر التعلززيم العززالي وتركيززز علززى ان
تكززون المنافسززة مززا بززين الجامعززات العراقيززة متوقززدة وجززادة ،يوجززه كتززب الشززكر
والتقززدير للجامعززات المتقدمززة والمميزززة ،فقززد وجززه األسززتاذ علززي األديززب وزيززر
التعلززيم العززالي والبحززث العلمززي كتززاب شززكر وتقززدير لجامعتنززا لتفوقنززا العلمززي
وتميزهزا ودورهززا الكبيزر فززي اسزتعادة وهززج التعلزيم فززي العزراق ،ومززا يبعزث مززن
فخزززر واعتززززاز .األسزززتاذ الزززدكتور عزززالء عبدالحسزززين عبزززد الرسزززول رئزززيس
الجامعززة بززين لموقعنززا االلكترونززي ان الجامعززة تنظززر لكتززاب شززكر الززوزير بنظززرة
جززادة وبمسززؤولية كبيززرة ،الن تحززاف علززى مسززتواها المتقززدم ،والززذي تكلززل
بتقززويم معززالي الززوزير الززذي دعززم جامعتنززا وبززاقي الجامعززات كثيززرا ،وبززادر بززالكثير
مززن المبززادرات الهامززة للرقززي بززالتعليم مززن خززالل جامعتنززا وبززاقي الجامعززات
الرصززينة فززي وطننززا ،وألننززا نسززعى ان نكززون باسززتمرار فززي المقدمززة ،فززان
كتززاب الشززكر والتقززدير مززن األسززتاذ األديززب إنمززا يحملنززا مسززؤولية جديززدة الن
نتقززدم وان نبحززث عززن الطززرق والوسززائل التعليميززة المتقدمززة التززي ترصززن واقززع
التعلززيم بجامعتنززا ،وبفضززل مززن هللا عززز وجززل فززان جامعتنززا متواصززلة مززن كافززة
العلززوم بززل وحافززات العلززوم للرقززي بززالتعليم ،وكززذلك ان إدارة جامعتنززا العمالقززة
التززي تمثززل مززا نسززبته  %22مززن واقززع التعلززيم العززالي فززي العززراق ،يشززكل
إدارة غيززر تقليديززة بززل متواصززلة مززع آخززر التطززورات والتكنولوجيززا المتقدمززة فززي
جمززع وإدارة البيانززات العلميززة ،لتكززون فززي متنززاول البززاحثين ،وال يخفززى علززى
الجميززع مززا توصززلت لززه الجامعززة مززن تطززور وتقززدم فززي مجززال البحززوث العلميززة
التززي تزايززدت ) (impact factorالتزي باتززت تشزكل نززوع متقززدم السزيما بحززوث
أعززدادها للحززد الززذي يبعززث البهجززة والسززرور بززل والفخززر ألعززدادها ونوعيتهززا
المميزززة ،لززذا فززان كتززاب شززكر الززوزير ،إنمززا سززيكون حززافز جديززد الن نبحززث عززن
كزززل المسزززتجدات والتطزززورات العلميزززة والمواكبزززة مزززع كبزززرى الجامعزززات ،كزززي
تبقززى جامعتنززا فززي المقدمززة دومززا .اعتزززازا وتقززديرا لهززذا الكتززاب المميززز مززن
معزززالي الزززوزير تفتخزززر جامعتنزززا ان تستعرضزززه كونزززه يبعزززث السزززرور والثقزززة
بززالنفس مززن ان جامعتنززا متميزززة دومززا ،حيززث جززاء كتززاب الشززكر كمززا يززأتي-:
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رئاسة جامعة بغداد

....السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تأكيدا على أهمية المنجز العلمي والمعرفي الذي حققته جامعتكم وحجم التقدم الذي
شهدته سواء على صعيد البحوث العلمية الجادة التي أخذت طريقها إلى أروقة الجامعات
العالمية ،أو على صعيد اإلتقان في التنظيم واإلدارة ورفع المستوى العلمي والتدريسي
فيه أتقدم بشكري وامتناني العميقين لكل القائمين على قيادة وإدارة جامعتكم ولكل
الكوادر التدريسية والباحثين والطلبة الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق منجز رفيع يليق
بسمعة العراق الحبيب.
كل التقدير لجامعتكم التي نجحت في استعادة وهج التعليم العالي والبحث العلمي
العراقي وترصينه بشكل يبعث على الفخر واالعتزاز ،ويجعلنا نتطلع بثقة إلى ان التعليم
العالي في العراق سيعود مرة أخرى إلى صدارة المشهد العلمي بجهود كل أبنائه
الخيرين.

علي محمد الحسين األديب
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شباط 3102ا 11
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
االستديو التلفزيوني في كلية الفنون جامعة بغداد يستضيف برنامجا لمناقشة قضايا الطالب والمجتمعكلية االداب في جامعة بغداد تواصل مناقشاتها العلمية للدراسات العليا لعام 4102لجنة عمداء كليات اآلداب واللغات واإلعالم تناقش النظام الدراسيقسم اللغة العربية في التربية للبنات جامعة بغداد يدعوا الباحثين الى المشاركة في مؤتمرهكلية االعالم في جامعة بغداد تنجز اعمال بناية المسرح الخاص بالكليةالتربية الرياضية في جامعة بغداد تستعد الى المشاركة في البطوالت الرياضية الجامعيةاختيار احد تدريسيي كلية التربية للعلوم الصرفة كعضو هيئة تحرير ومقوما علميا في مجلة عالميةالهندسة الخوارزمي تعقد حلقة نقاشية لطلبة الدراسات العليا الماجستيرالعلوم اإلسالمية تحتفي بالمولد النبوي الشريفحملة واسعة للتبرع بالدم دعما لجيشنا الباسل وأهلنا في األنبارالعلوم اإلسالمية تشارك في مهرجان ربيع الرسالة العالميقسم الرياضة الجامعية والتربية الفنية يقيم مهرجانا شعرياقسم شؤون الطلبة يعقد االجتماع الدوري لمعاوني العمداء ومدراء التسجيل في الجامعةاختيار تدريسية في الهيأة االستشارية لمجلتين عالميتيننشاطات وزيارات ميدانية لمساعد رئيس جامعة بغــداد للشــؤون العلميةانجاز علمي عالمي جديد لكلية الهندسةآداب بغداد تنظم ورشة دولية عن الحوار العراقي – البرازيليالعلوم السياسية في جامعة بغداد تقيم ورشة عمل لمساعدة الموظفين في تطوير قدراتهم االداريةمركز ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد يفتح افاق التعاون مع نظيره في جامعة فلورنسا االيطالية-اإلعالم والتحوالت العربية في كتاب جديد
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كلية اللغات بجامعة بغداد تشارك بمؤتمر لغوي دولي في تركياهندسة بغداد تناقش االدارة االساليب الحديثة في ادارة المشاريعطب الكندي في جامعة بغداد تقيم ورشة عمل حول األسئلة المتعددة الخياراتشاشات عرض كبيرة تزين ساحات كلية اإلدارة واالقتصادرئيس جامعة بغداد يدعوا الى وضع إمكانات التخطيط الحضري واإلقليمي في خدمة المجتمعجامعة بغداد تقيم مهرجانا للفيلم القصيرعميد كلية اإلدارة واالقتصاد يلتقي طلبة قسم االقتصادنشاطات مميزة لكلية العلوم اإلسالميةصدور كتاب "قصة الطوفان بين الموروث التاريخي والكتب السماوية" في كلية العلوم اإلسالميةافتتاح المختبر التفاعلي في قسم الهندسة المعماريةجامعة بغداد تحتضن بطولة كرة السلة النسويةاألمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تكرم أوائل جامعة بغدادفريق كلية القانون بجامعة بغداد يتأهل للمشاركة في مسابقة (جسب) العالميةابن رشد في جامعة بغداد تقيم ورشة عمل حول أهمية القيادةصيدلة بغداد تحصل على جائزة أحسن كلية في المنطقة في حقل العلم والتعليمأنجاز علمي جديد لجامعة بغدادبحوث أساتذة جامعة بغداد تنشر في المجالت العالميةافتتاح مشروع تقديم الدعم الفني لمكاتب المفتشين العاميناداب بغداد تناقش وسائل الحد من السرقات االدبيةإدارة واقتصاد بغداد تقيم دورة لمنتسبي الخطوط الجوية العراقية-عيادة طب الكندي في جامعة بغداد تستمر في تقديم خدماتها بالتخصصات كافة
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مدير مركز الحاسبة االلكترونية بجامعة بغداد يطلع معالي وزير التعليم العالي على برنامج الكتروني لقياسكفاءة الحاسوب
هندسة مساحة بغداد تدخل تقانة ليزيرية جديدة في تخصصات المسح التصويرياعالم جامعة بغداد تعلن عن مسابقة إذاعية وتستضيف شخصية فنية عراقيةصدور العدد  12من مجلة االكاديمي عن كلية الفنون جامعة بغدادمناقشة رسالة ماجستير في تربية رياضية بنات بغداد عن مهارات الجمناستكجامعة بغداد تكرم العبي المنتخب األولمبي الوطني العراقي ومدربه بكرة القدمخطة طموحة في كلية االدارة واالقتصاد بجامعة بغداد للنهوض بالواقع العلمي والتعليميأطروحة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة بغداد عن الهوية الوطنية العراقية بعد عام 3112ابن رشد بغداد تفتح افاق التعاون مع المحافظة وتقيم معرضا فنيا في الهواء الطلقمناقشة ماجستير في ليزر بغداد تضع مفاهيم جديدة لمعالجة األسنانفريق هندسة بغداد يحصل على اربع مداليات في بطولة العاب القوىمركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة بغداد بالتعاون مع المركز العراقي لالبداع والتطويرإدارة واقتصاد بغداد تقيم دورة عن معايير السلوك الوظيفي لمكاتب المفتشين العامينإقامة مهرجان رياضي في سياسية بغداد لتعزيز أواصر المحبة بين الطلبةتمريض بغداد تعقد دورة عن اإلنعاش القلبي الرئويجامعة بغداد تناقش ظاهرة الغربة والحنين في الشعر العربيلغات بغداد تشارك بورشة عمل في المانيا االتحاديةمركز إحياء التراث العلمي العربي .....احد صروح جامعة بغدادالتخطيط لتصميم مقياس عراقي لقياس مستويات الفساد والنزاهه في العراقمحاضرة في تربية رياضية بنات بغداد عن حق االنتخاب ونظمه العالميةمركز التطوير في جامعة بغداد يقيم ندوة حول أهمية التخطيط الشخصي وفن استخدام اجندة ادارة الحياةافتتاح مشروع تقديم الدعم الفني لمكاتب المفتشين العامين في إدارة واقتصاد بغدادجامعة بغداد تشارك في المؤتمر االقتصادي األول لمحافظة بغداداقامة حلقة نقاشية عن معامل التاثير)(Impact factor-كلية الهندسة الخوارزمي تباشر بتوزيع منح الطلبة
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قسم هندسة الميكاترونكس يقيم ورشة عمل لمشاريع التخرجكلية الهندسة الخوارزمي تحصل على درع التميز في احتفالية اسبوع االعالم الجامعي الرابعالهندسة الخوارزمي تنظم زيارة علمية تطبيقية لطلبتها الى مقرشركة بغداد للمشروبات الغازيةالهندسة الخوارزمي تستضيف أ.د .احمد الجميلي ضمن برنامج االستاذ الزائرالتخطيط الحضري في جامعة بغداد يقوم مسيرته العلمية نحو افاق التكامل المعرفيعلوم سياسية بغداد تستضيف مؤسسة فريدرشر ايبرت االلمانيةفيزياء علوم بغداد تعقد ندوة لتشجيع الجوانب الثقافية والعلميةجامعة بغداد تفتتح مختبر علمي االول من نوعه في الطب البيطريجامعة بغداد تشارك في مشروع الحوار بين القطاع العام والخاصندوة في إدارة واقتصاد بغداد تناقش جودة األداء التدريسيابن رشد بغداد تقيم ملتقا قرانيا بالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسةمجلة علوم سياسية بغداد تحصل على مراكز متقدمة عالميةالتعليم المستمر يقيم مؤتمر فديوي بين قانون بغداد ونظيرتها في صالح الدين-جامعة بغداد تناقِش أهمية نشر بحوث ذات عامل التأثير العالمي
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