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رئيس جامعة بغداد يبحث مع لجنة التربية والتعليم النيابية اخر التطورات وانجازات
الجامعة
بحةث رئةةيس جامعةةة بغةةداد االسةةتا الةةدوتور عة عبةةد الحسةةي عبةةد الرسةةو مةةع لجنةةة
التربيةةة والتعلةةيم النيابيةةة ابةةرز التطةةورات واالنجةةازات التةة حققتهةةا جامعةةة بغةةداد وقةةا
اسةةةتقبال عضةةو لجنةةة التربيةةة والتعلةةةيم فةة مجلةةس النةةةوا
رئةةيس الجامعةةة خةة
الةةدوتور مح ةةد الش ة ر ف ة رئاسةةة جامعةةة بغةةداد ان" التواص ة مسةةت ر بةةي الجامعةةة
ولجنةةة التعلةةيم ب ةةا يخةةد ال سةةير العل يةةة وونهةةا تصةة فةة بةةود واحةةد اال وهةةو
سةةو يل ةةس م ة الخةةريجي مةةا تلقةةو م ة علةةم وإمكانيةةات م ة
ال ة
خدمةةة ال ةةوا
الجامعةةةة مةةة جهةةةة اخةةةر أوةةةد ألشةةة ر ان" لجنةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم فةةة مجلةةةس
النةةوا تجةةد تعةةاون وبيةةر م ة جامعةةة بغةةداد ف ة تفهةةم ال شةةاو وال حظةةات م ة قب ة
الهيئةةةات التدريسةةةية العاملةةةة فةةة تشةةةكي ت جامعةةةة بغةةةداد وان اللجنةةةة تع ةةة علةةة
ت ة لي الصةةعا وإيجةةاد آليةةات مشةةتروة الغةةر منهةةا ادامةةة وتطةةوير الع ة الجةةامع ب ةةا
يخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq
P age |1

النشرة اإللكترونية –اذار 5102-

www.uobaghdad.edu.iq

5102--

أنشطة عل ية ب ور

أستشهاد موالتنا فا

ةع

ج لة م ال واعظ والدروس اإلنسانية والفكرية تلقاها الطلبة ف أوثر م ولية ومعهد
ومروز بحث عندما احيوا ور استشهاد موالتنا الصديقة الطاهر فا ة الزهرا عليها
الس  ،حيث أقي ت ال ناسبات والدورات والتظاهرات العل ية ال تعدد وال تنوعة إلحيا
بنه العبر
ه ال ور الت شكلت للجامعة فرصة سانحة ف الرق الفكر واألوادي
م سلوويات وأخ قيات النهج ال ح د االصي ال ت ث بالسير العطر ل والتنا الزهرا
رمز اإلبا والش وخ والعنفوان عليها الس  ،و لك لتجسيد الفكر الصحيح وتكرسي م
ال آثر اإلنسانية الت رافقت حيا الصديقة الطاهر  ،حيث يلهث الطلبة ج يعا مع
خ
ف الحيا اليومية وف مقاعد الدراسة
جا ت بها ال آثر الت تنم ع السلوك األوادي
بها ف
أو ف ميادي الع  ،وون ان التاريخ اإلنسان جسد لنا شخصية ن و جية يحت
و الظرو واألحوا وال راح  ،وورس مفهوما رمزيا متأص بالنهج الصحيح لإلي ان ال
نسع ب تحيق النجاح ف حياتنا ،السي ا بعد ان انصهرت الجامعة بتقاليد ومآثر وتراث
م ثق فكر وإبداع  ،تنطلق مجددا
ال جت ع العراق  ،لنجد ان الجامعة وما تح
موروثات
بواقع ثقاف وفكر يشا ر أفكار وتوجهات و وحات ال جت ع العراق وما يح
وعقيد سامية ،مت ثلة بإحيا شعائر الثور ال ح دية الخالد  ،واألفكار البنا الت جا ت
بها إلنقا اإلنسان م الر يلة الت وانت تسود قب ظهور الثور ال ح دية ،ومع ه
التظاهرات العل ية تتزايد أعداد الطلبة ف تلق العبر وال واعظ م فكر وعقيد موالتنا
الباتنا يقتدي بك ما ح لت الصديقة م
الصديقة الطاهر  ،ونكتشف و ا" وبيرا" م
موروثات وفكر ونهج إنسان  ،يتقار مع س ات الشخصية ال ح دية ال ت ثلة ب والتنا
والس
ب رسو هللا مح د علي وعل ال وصحب أفض الص
فا ة عليها الس
ولية الهندسة ومعهد البحوث التربوية والنفسية وولية التربية الرياضية وولية العلو للبنات
وولية اإلدار واالقتصاد وولية الزراعة وولية التربية الرياضية للبنات ووليات ومعاهد أخر
ف جامعتنا أقامت وقفات است وارية وبير له ال ور وال ناسبة ،اشتروت بال ناسبة
وافة البات وتدريسيات الكلية وبإشرا م ع ادات الكليات حيث تعددت النشا ات
ال نهج العل
ال ناسبة وال ور  ،لتكون مناسبات سنوية ض
ه
والفعاليات ف
والدراس للطلبة ف الجامعة و لك لتأويد أه ية ه ال ناسبة ودورها الها ف بنا
رسم الطهار واألصالة بقل جديد ،لبنا الحضار الن و جية ل ا
اإلنسان الصحيح ف
م دور ف بنا ال جت ع اإلس م
لعبت موالتنا الطاهر سيدتنا الزهرا عليها الس
البنا الفكر والروح  ،لنجد ان العديد م
الصحيح ،وتضحياتها الكبير وبطوالتها ف
الطالبات والطلبة يشاروون ف ه ال ناسبة بالعديد م النشا ات األدبية واإلبداعية م
بنا
ف
إلقا القصائد الشعرية بحق سيدتنا وموالتنا الكبر الزهرا  ،وعبقريتها الف
اإلس  ،حيث تم إلقا العديد م ال حاضرات والندوات والقصائد والكل ات ،وتقديم
وتقديم مزيد م
األع ا األدبية وال سرحية ع سيدتنا فا ة الزهرا عليها الس
ال ناسبة الدوتور حاز دوس ال فكر وال تخصص بعلو
ه
األنشطة والفعاليات ف
الطاقة البشرية م جامعة واليفورنيا ألق محاضرات عديد ف الجامعة روز فيها عل
البات و لبة الجامعة مع إقامة مث
الطاقات االيجابية ال نبعثة م موالتنا الطاهر إل
ه التظاهرات ،وبي لل وقع االلكترون م ان الطلبة ج يعا يكتسبون ال واعظ فض ع
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ب جرد االنت ا للعقيد الفكرية ال ح دية ،ونكتشةف ان الكثيةر مة ال ةآثر
الفكر اإلنسان الخ
تحقةةةةةةق ات الطاقةةةةةةة االيجابيةةةةةةة مةةةةةةع إحيةةةةةةا مثةةةةةة هةةةةةة ال راسةةةةةةيم العطةةةةةةر
بغية تحقيق الرؤيا اإلنسانية ال تجسد ف الةنهج ال ح ةد الصةحيح ،تسةع الجامعةة جاهةد
لك مةا تحةر علية الجامعةة فة
إل مساير ومؤازر اإلنسان العراق نحو الفضيلة ،وم بي
تأويد النهج الفكر ال ح د عبر التظةاهرات العل يةة والوقفةات وال واوة وال ةؤت رات والنةدوات
والةةدورات التطويريةةة التة تص ة فة بنةةا اإلنسةةان الةةواع وال ثقةةف وال ةةؤم  ،لتكةةون الرسةةالة
اإلي انية جز ال يتجزأ م بنا اإلنسان ف جامعتنا ،وما أقدمت الجامعة علي بي الفينةة واألخةر
إن ا يؤود حرصها عل مواوبة وتطلعات ال جت ع ،وة تكةون الجامعةة علة وفةق شةعارها الة
رفعت "الجامعة ف خدمة ال جت ع" ،ومع اقترا ال ناسبات الكبير الت تهم ال جت ع العراقة ،
النسيج االجت ةاع بكة
نجد ان الجامعة باعتبارها الجز الها ف ال جت ع تبادر الن تكون ض
تطلعات وتقاليد اإلنسةانية ،وهةو مةا تتوسة فة إحيةا وافةة ال راسةيم والشةعائر االجت اعيةة
السي ا اإلي انية والروحية واإلنسانية ،وب ور استشهاد الصديقة الكبر  ،موالتنا الطاهر فا ة
الزهرا بنت النب األعظم مح د صل هللا علي والة وصةحب وسةلم ،تسةت ور جامعتنةا الة ور
األلي ة وتقيم تظاهراتهةا العل يةة لهة ال ناسةبة الهامةة وة عةا فة وافةة الكليةات وال عاهةد
وال راوز العل ية.

الموقع االلكتروني

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq
P age |3

النشرة اإللكترونية –اذار 5102-

www.uobaghdad.edu.iq

5102--

دور لصناعة التقارير والبرامج التلفزيونية
الدول وتقنيات  ،حفز جامعتنا ف التواص والتطلع مع
التطورات ال هولة الت يشهدها اإلع
األعداد الهائلة م
ال ستجدات وال ستحدثات ال هنية وال وضوعية لإلع  ،السي ا مع إ
ال واقع االلكترونية والقنوات الفضائية ،لتنطلق الجامعة برؤيا إع مية م زمة لآلخر ال ستجدات،
وعل وفق منظور حداثو ،
وخلق تشكي ت إدارية إع مية قادر عل استيعا إدار اإلع
 ،حيث تقيم الجامعة و ا م النشا ات
مواوبة التطور االع م والنشا العل
و لك لغر
قاد ان يتوسع ويتع ق الع
والفعاليات اإلع مية وبشك يوم ف الجامعة وهو األمر ال
االع م  ،فتخطط الجامعة وعل وفق منظور استراتيج ف خلق ووادر إع مية ب هنية عالية،
ومنها إقامة الدور التدريبية صناعة التقارير والبرامج التلفزيونية ل سؤول مكات القنا الجامعية
 ،والت أقي ت برعاية األستا الدوتور ع
الفضائية ف وزار التعليم العال والبحث العل
عبدالحسي رئيس جامعة بغداد ،و لك عل قاعة ال كتبة ال روزية ف جامعة بغداد واست رت
أوثر م أسبوعي ف مناهج ودروس نظرية وع لية ،فض ع التطبيقات ال ختبرية بالتقنيات
الديجيتا اإلع مية ،وقد اشر ونظم الدور مدير مكت قنا الجامعية األستا الدوتور عبد
نظم الدور وبالتنسيق مع السيد ال ساعد اإلدار األستا الدوتور ريا
الباسط سل ان ،ال
قد الدعم ال باشر ف إقامة الدور وحضر اجت اعات التحضيرات واإلعدادات للدور
خلي ال
برامج تدريبية مكثفة واستعي بكبار عل ا اإلع
من شهري متواص ش لت الدور عل
وال ختصي بالتلفزيون ومنهم البروفيسور الدوتور مت بولص أستا البرامج التلفزيونية والدوتور
عبد الخالق شاور أستا التصوير السين ائ والدوتور سهاد القيس أستا الع قات العامة
الجامعة سابقا والدوتور مح د عبد الجبار أستا ال ونتاج
والدوتور اح د عبد العا مدير إع
السين ائ واألستا مارلي ايشو أستا اإللقا والصوت والتقديم التلفزيون  ،فض ع األستا
ح يد زغير مدير عا القنا الجامعية الفضائية ،وقد زود ال شارك بالدور عل وراسات وبرامج
منهاج ووورسات الدور التدريبية مجاناقدمت ف اليو األو م الدور الدوتور سهاد القيس
تحت عنوان "بيداغوجيا الخطا االع م " تحدثت ع
وتابة النص التلفزيون
محاضرات ف
أه ية البيداغوجيا ف وتابة النص التلفزيون وويفية إيصا ال علومة لل تلق وأسالي اإلقناع،
وتخل ال حاضرات مناقشات مع رح العديد م األسئلة حو أسس التطور االع م وويفية
التعام مع شرائح ال جت ع ال ختلفة ووتابة التقرير مع ما يتوا وموضوعيت  ،وبعد لك أجر
الدوتور عبدالباسط سل ان تطبيقات ع لية ف وتابة النص التلفزيون  ،وف اليو الثان ألق
الناجح ،وتخل ال حاضر
األستا ح يد زغير محاضرات حو مواصفات البرنامج التلفزيون
مشاروة م دوتور عبدالباسط ف توظيف التقنيات بإعداد البرامج التلفزيونية وو لك إيجاد اآلليات
حو إعداد التقارير والبرامج التلفزيونية الناجحة ،ووان أستا ح يد قد لل شاروي الطر لع
التقرير والبرنامج الناجح وال نافسة ف عصر وثر الفضائيات وويفية الحفاظ عل متعة ال شاهد،
معبرا ع سعادت البالغة به النخبة م ال شاروي وع أمل ف االرتقا بال ستو االع م
الجامعة التعلي
ع مستو
جامعة بغداد والقنا الجامعية م أج تقديم صور أبه
الدوتور مح د عبد
أروقة الجامعة أستا ال ونتاج السين ائ
الع رانية تغطية النشا ات ف
والتقطيع الصور للتقارير والبرامج
ال ونتاج الفيل
الجبار قد محاضرات نظرية وع لية ف
وتروي التقرير أو البرنامج التلفزيون مع شرح ويفية
اإلخبارية ،وبي لل شاروي ويفية ع
عل برنامج ال ونتاج
(أدوب بري ير) " "Adobe Premiereالع
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وال عت د ف
العال
ه ا البرنامج ال ونتاج
تعت د ف
وتفصي وافة الع ليات واآلليات الت
وبر ال ؤسسات العال ية اإلع مية ف مونتاج األخبار والتقارير والبرامج التلفزيونية ،ووان الدوتور
عبدالباسط قد أجر وبتوافق مع ال حاضرات النظرية والع لية ،أجر تطبيقات وتنفي ع ل لتقرير
تلفزيون افتراض وتم تنفي بشك مباشر اما ال شاروي لتعل وا اسرار ال هنة ،بعد لك اعر
الدوتور مح د عبدالجبار ع سعادت الغامر بالدور مع إظهار التقرير والبرنامج بصور واقعية مؤودا
تطلع ف خلق وووبة ناجحة م ال قطعي الصوريي "ال ونتيرية السين ائيي " م أج ع
التقطيع الصوت م اج اع ا
وتقارير ناجحة عبر اآلليات والكيفيات ف التروي بي القطات وع
التلفزيون وتقديم البرامج مارلي ايشو قدمت محاضرات
فيل ية إخبارية احترافية أستا اإلع
نظرية وع لية ف صفات مقد البرامج ومهارات  ،وتناولت ف شرحا مفص أه ية ال قد وما ل
م دور وبير ف إنجاح التقرير التلفزيون والبرامج والصفات وال هارات الت تؤهل ل لك ،وقد أودت
يدور بي مقد
عل أه ية االستعداد قب دخو األستوديو وال عرفة الكبير بفكر الحوار ال
شخصية الضيف وتنظيم وقت الحوارلم تكتف الدور بال حاضرات
البرنامج والضيف والتعر عل
الع لية والنظرية داخ القاعات الدراسية ب انتقلت ال ميادي البث االنتاج والفضائ  ،و لك
الدوتور عبدالباسط سل ان وافة
لل شاروي  ،حيث اصطح
والواقع
بغية التطبيق الع ل
ال شتروي ف الدور إل استوديوهات ولية الفنون الج يلة والقنا الجامعية ،ف سفر عل ية
التلفزيون،
السفر وبار الفناني واإلع ميي وال ختصي ف
خ
تطبيقية وع لية ،وقد التق
بي
قد محاضر ف اإلخراج والدوتور عاد شاور ال
ومنهم البروفيسور الدوتور مت بولص ال
وعل وفق ال واصفات العال ية ،وو لك قد الدوتور اح د
االع م الفيل
اصو وتقاليد الع
االع م  ،واستغ الدوتور مح د عبد الجبار الزيار ال
عبد العا شرحا ف اليات االخراج والعر
ولية الفنون الج يلة ليجر تطبيقات ع لية ف استوديوهات ال ونتاج االحترافية ،وو ا ش لت
لوحات مفاتيح األستوديو والكاميرات التلفزيونية ومعدات ال زج
ال حاضرات تطبيقات ع لية عل
الصور والضوئ  ،وو لك التق ال شاروي ب يع القنا الجامعية األستا عبد الجلي وال هندس
فض ع مدير عا القنا األستا ح يد زغير وو لك اللقا
وال ونتير وال خرج إحسان ألفاضل
تطبيق ع ل بإجرا بث
بالسيد اح د مدير التنسيق بالقنا مع بعض مقدم البرامج ،وتم خ
نشر أخبار تلفزيونية افتراضية بكاميرات ومعدات القنا الجامعية ،بعد اال ع عل وافة األجهز
داخ األستوديو والتعام مع
والتقنيات ف استوديوهات القنا مع إيضاح وشرح ف ويفية الع
القنا ،
التقنيات وال عدات التلفزيونية ،وو لك تم شرح التقاليد واألعرا ال هنية ال تبعة ف ع
ووان الدوتور مت بولص والدوتور عبد الخالق شاور واألستا ح يد زغير قد ابدوا ترحيبهم الشديد
بال شاروي ف الدور وو ا ابدوا استعدادهم لتقديم وافة السب ال كنة لهم م اج االرتقا
بال ستو االع م لجامعة بغداد
األستا ال هندس باسم ح يد جري د مدير ال وقع االلكترون
قد محاضر مقتضبة ف الفص االخير م الدور حو اآلليات والطر الناجعة ف إعداد التقارير
تطوير الع
ورفعها لل واقع االلكترونية ،مبينا الدور الفاع للتقارير التلفزيونية وأه يتها ف
االع م بالوي سايت ومد تأثير ف تقد تصنيفات الجامعات عل مستو العالم ،بعد لك
صالة الدور بصناعة التقرير
قد الدوتور عبدالباسط سل ان محاضرات ع لية وتطبيقية ف
التلفزيون  ،وتم تنفي مشروع تجريب لتقرير أما ال شاروي  ،حيث نف التقرير أما ال شاروي
الدور  ،وبعدها تم مناقشة وإعداد التحضيرات
وبتقنيات ميسور  ،و لك لتطبيق و ما تم ف
ل متحان النهائ للدور لتحديد الفائزي بال رات ال تقدمة وني شهادات وجوائز التكريم م رئيس
الجامعة ف احتفا التخرج للدور  ،فريق ال وقع االلكترون رافق الدور ووثقها بج لة م الصور
الفوتوغرافية.
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
جامعة بغداد تضيف ماد الجود لدور التأهيض ان الجود واالدا الجامعGuinness
-الخوارزم

ف

م

جامعة بغداد تحتف

-

البيطر

ب ور

-صدور وتا

ع

-القانون ف

جامعة بغداد تبحث سب

-العلو للبنات ف

-ورشة ع

جامعة بغداد يسجلون برا
ف

احيا التراث ف-حلقة نقاشية ف

الكند

-االدا

ف

ع

الجامعات العراقية
العرا

وافا

تن يتها

ال واقع اإللكترونية التعلي ية التفاعلية

ال سرح ال عاصر

حقو

االقليات ف

السيطر عل

خدمة ال جت ع"
العرا

درجات حرار البيوت الزجاجية للتقلي

م

استه ك

جامعة بغداد ل تحف التاريخ الطبيع
اختراع جديد تجد حلوال ل نع تاو

ل راجعة مناهج وليات الط

جامعة بغداد ينظم حلقة نقاشية ع

فوال الحديد

وتقوي ها

االمثا البغداد ويقيم دور خاصة بحقو

تربية رياضية بنات بغداد حو اخ قيات البحث العل

جامعة بغداد تبحث مع السفار الهنكارية آفا-ولية اإلع

ف

الديوانية

الثرو الس كية ف

تطوير مشروع "التوعية القانونية ف

جامعة بغداد تعالج مشاو

-زيار عل ية لطالبات العلو للبنات ف

الحفاظ عل

تدريسييها عل

بج اليات الشك

جامعة بغداد تقيم ورشة ع

رسالة ماجستير فالطاقة

-باحثون م

تطوير حقو الحنطة ف

بجامعة بغداد تنظم ندو تبحث فيها سب

فنون بغداد يعن

دخةةةو

است ارتها االلكترونية

ادار واقتصاد بغداد تضع ان و جا جديدا الدا تدريسي

بغداد تقيم ورشتها الثالثة الخاصة بتدري

جامعة بغداد ل وسوعة

تاسيسها الستي

ولية الزراعة بجامعة بغداد يبحث سب

رسالة ماجستير ف-الط

مجةةلة  QS News 2WOWUبخصو

جامعة بغداد تراجع تقويم مناهجها الدراسية والية مل

التربية الرياضية ف-فريق بحث

يحرر خبر ف

التربو

للتدريسيي

التعاون العل

وخلو م

االنسان

االخطا اللغوية

والثقاف

تنظم مسابقة حو التوعية القانونية وأه ية تطبيق القانون
جامعة بغداد تنظم ندو حوارية بعنوان "تكنلوجيا االنجاز الشخص "
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لطالبات اللغة اإلنكليزية ورشة ع

-الواقع العل

ولية العلو تقيم احتفالية تضامنية لدعم بواسمروز بحوث السو-ولية االع

القوات األمنية وأبطا الحشد الشعب

وح اية ال ستهلك يقيم معر

لل نتجات ال حلية ف

مهرجان االسبوع الزراع

جامعة بغداد ف

-الع قات العامة يعقد ورشة تدريبية ف

جامعة بغداد

تنظم استضافتي

-ولية الهندسة الخوارزم

لشخصيتي

-ال روز الحضر

اوادي ية وصحفية

األت تة وأه يتها ف

التن ية الصناعية

يعقد ندو بعنوان (ج الية ال دينة العراقية )

ولية العلو للبنات تحتف-الت ريض ف

بعيد تأسيسها الثالث عشر

جامعة بغداد تناقش الرصانة العل ية للبحوث ال تخصصة ف

مؤسسة اع مية متخصصة تختار ع يديشيد ببحث ألستا ف

-ال ستشار الثقاف

االيران

-تحت شعار ال رأ ه

العراق

ج عية ومج ت البحث العال ية ال تحد

تنظم ندو ع

االقلي

واسبوع الشجر

اعداد وتقديم البرامج بالتعاون مع شبكة االع

-اختيار أ.د .تغريد هاشم النور عضوا ف

-معهد دول

ف

تصدر او جريد تدريبية للطلبة

-ولية الزراعة ت ث

-ولية االع

ولية التربية للبنات

بغداد افض

ال جا الطب

والت ريض

شخصية اوادي ية بية

ولية اللغات

يزور ولية اللغات

زهر الربيع وروح الحيا ولية الط

البيطر

تنظم احتفالية وبير بيو ال رأ العال

ع يد اللغات تتفقد لبة االقسا الداخلية-ع يد ولية االع

يناشد رئيس الوزرا باعتبار البديو

-تزامنا مع يو ال ستهلك العال

مروز بحوث السو

-تضامنا مع القوات االمنية والحشد الشعب

شهيدا
ينظم ورشة ع

ولية القانون تنظم وقفة تضامنية

جامعة بغداد تقيم ندو عل ية بعنوان (األضرحة وال راقد الدينية ف-افا

تعاون مث ر بي

-ولية االدا

ف

خاصة بال سؤولية ال جت عية

بغداد)

جامعة بغداد واليابان

جامعة بغداد تقيم حلقة نقاشية بعنوان ( ال طبوع الثقاف

الموقع االلكتروني
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ولية الفنون الج يلة ف-ولية االع

جامعة بغداد تعقد مؤت رها العل

تنظم جلسة حوارية ل ناقشة ال شك ت الت

ولية الهندسة الخوارزم-ع يد ولية القانون ف

جامعة بغداد يزورالجامعة االس مية ف

-

ولية االع

بغداد تبحث آفا

رسالة ماجستير ف-ولية اللغات ف

ف

ولية االع-ولية األدا

ف

ف

ج يع العا

التعاون الطب

مع

وتابة البحوث

ألبان أبو غري

لبنان

ولية اللغات
بطولة جامعة بغداد الرياضية

والتعلي

مع م ثلية ال جلس الثقاف

هندسة بغداد تناقش التشغي

االمث

ف

البريطان

العرا

لسد (اتاترك) الترو

جامعة بغداد تقيم ندو لقسم اللغة الفرنسية

قسم اللغة االسبانية فف

تواج الطلبة ف

تنظم زيار عل ية تطبيقية لطلبتها إل

صدور رواية باللغة االنكليزية لتدريس-تألق لفر

الرابع عشر

العنف واالع

ولية اللغات يقيم ندو ع

جامعة بغداد تقيم ندو عل ية ( ع

ال سيطر

الغرب

مخا ر تداو ال خدرات وال ؤثرات العقلية )

جامعة بغداد تقيم ندو بعنوان ( النزعة الروحية والتسامح ف

مروز ومتحف التاريخ الطبيع-العلو السياسية ف

جامعة بغداد تنظم ندو ع

ولية االدار واالقتصاد ف-هندسة ال ساحة ف

ف

التصو

جامعة بغداد يقيم حلقة نقاشية بعنوان( االرها
(دور الحكومة ال حلية ف

جامعة بغداد تنظم دورات ل كات
جامعة بغداد يجر

ال فتشي

والعرفان )
وتداعيات )

البيئ

تعزيز النظا الدي قرا

)

الع وميي

مسحا ميدانيا ل وقع القشلة االثر

جامعة بغداد تنظم ملتقاها الرابع للتعليم االلكترونال تخصصة

ب شاروة العديد م

الشروات وال كات

العال ية

فوز فريق ولي االدار واالقتصاد بكر السلة-جامعة بغداد تقيم حلقة نقاشية حو (ف

ادار األزمات)

ولية العلو السياسية تقيم ندو بعنوان (تعزيز الفكر السياس-ولية االدا

ف

ال عتد ف

جامعة بغداد تقيم ندو عل ية بعنوان (التفكير اإليجاب

الموقع االلكتروني
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ع يد ولية االدار واالقتصاد ف-جامعة بغداد تنظم حف

جامعة بغداد يلتق

بطلبة ال رحلة الرابعة

ل ناسبة تخرج الدفعة السادسة والخ سي

ولية التربية للبنات تقيم ندو عل ية بعنوان(تعلم التفكير لريا-ولية الط

ف

األ فا )

جامعة بغداد تنظم ح لة للتبرع بالد للقوات االمنية

-ع اد ولية اآلدا

تنظم ندو (حوار مفتوح) مع لبتها

ولية الفنون الج يلة تقيم ال هرجان السنو-السفير الهنغار

م

لبة هندسة النفط

لوحد النشا

الرياض

يزور جامعة بغداد

-جامعة بغداد تنظم حف

ل ناسبة تخرج الدفعة السادسة والخ سي

الموقع االلكتروني

م

لبة هندسة النفط

news@uobaghdad.edu.iq

www.uobaghdad.edu.iq
P age |9

