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اسماء مرشحي جامعة بغداد لالجازات الدراسية
حرصا من الموقع االلكتروني لجامعة بغداد على نشر كل ماهو مفيد وبعد جهوود كبيور تو
بذلها من قبل اللجنة الفرعية في رئاسة الجامعة برئاسوة السويد المسواعد العلموي ا.م.د
.اسامة فاضل عبود اللطيو والسويد مودرر قسو الشووو العلميوة ا.م.د .انتصوار طوار
نعما ت اعال اسماء المرشحين لالجازات الدراسية فوي جامعوة بغوداد للعوام الدراسوي
 5102 - 5102علما با فتر االعتراضات ستكو لمد سبعة ارام تبدأ من رووم 5102/2/00
ولغارة  5102/2/01للمرشحين (االصالء -االحتياط  -المرشحين اللذرن ت تدقيق أسومائه
موون قبوول الكليووة  -المرشووحين اللووذرن اكملووو مرحلووة التقوودر وبانتظووار المصووادقة علووى
اسمائه ).
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جامعتنا تساند الحشد الشعبي والجيش
بات من الموكد ا المصير واحد وما تمخض من الوضع الراهن الذي بات رشكل تهدردا
فكررا وليس جسدرا فحسب ،وهو ما جعل جامعتنا تنتفض إزاء ما هو عليه من اعتداء
وتجاوز على حرمات البلد ،والجامعة كجزء ال رتجزأ من المجتمع لتكو بذلك صفا واحد في
مساند الجيش والحشد الشعبي في الدفاع عن الوطن الذي رجمع الشعب في بوتقة
العز والكرامة ،من هنا جاءت صيحات عالية من الطلبة واألساتذ لتق وتساند القوات
المسلحة ضد العمليات اإلرهابية التي طالت العدرد من مفاصل الحيا  ،وكانت الجامعة قد
أرست مفهوم تعبيرها ومساندتها للجيش والحشد الشعبي بالعدرد من النشاطات
والفعاليات التي عبرت عن مدى تضامنها القوي من القوات المسلحة ،ومنها إقامة
التظاهرات العلمية المساند والزرارات الميدانية للقوات في سوح القتال ،وتقدرمها
المساعدات من المواد الغذائية والدع المعنوي للمقاتلين .األستاذ الدكتور عالء
عبدالحسين رئيس الجامعة وبأكثر من مناسبة في دع ومناسبة الحشد الشعبي
والجيش العراقي ،ومنها ما جاء بكلمته في احتفالية كبرى بالقاعة المركزرة بجامعتنا
وبحضور العدرد من المسوولين ومنه األستاذ الدكتور قاس دوس وكيل وزرر التعلي
العالي والبحث العلمي ،حيث أوضح با الجامعة إنما تساند وتآزر كل إفراد قطعات جيشنا
والحشد الشعبي بغية رس الحيا بأبهى وأجمل صور لمجتمعنا العراقي الذي رستحق
منا كل الجد والعمل كي ركو بأرقى المستورات ،حيث ا الجيش والشعب هو من حافظ
على سالمة حيا المواطنين ولو ال الجهود االستثنائية واالنتفاضة بوجه اإلرهابيين في
وقت أحوج ما ركو له شعبنا لما استمرت الحيا  ،فالسالم إنما طرزه إفراد الجيش
والحشد الشعبي من خالل مساهمته الجاد في حمارة الوطن بتضحياته الكبير ،
والجامعة إنما ستمضي جاهد في دورها التربوي واإلنساني لتعطي صور مبهجة كي
توكد للعال با العرا من أقوى الدول عبر إرمانه وحضارته التي تمتد إلى أكثر من ستة
أالف عام ،وستبقى الجامعة تحافظ على كل منجزاتها العلمية كي توكد للعال كما روكد
الجيش قو وسالمة العرا  .الجامعة قامت بالعدرد من الزرارات الميدانية إلى محافظة
صالح الدرن وبإشراف األستاذ الدكتور رراض خليل المساعد اإلداري وبمعيته أقسام
الجامعة كافة ،لمساند القوات العراقية ،وأزرت جامعة تكررت بعد تحرررها ،حيث قامت
الجامعة بإرسال العدرد من قافالت المساعدات حيث أرسلت فيها المزرد من المساعدات
إلرساء الحيا والطمأنينة ،وقد بين األستاذ الدكتور رراض خليل للموقع االلكتروني با
الجامعة ماضية في تقدر كل ما رومن الحيا الكررمة واإلنسانية ،وا جامعتنا وبكافة
منتسبيها رتضامنو ورقفو صفا واحدا مع إفراد الجيش والحشد الشعبي .األستاذ
المساعد الدكتور باس ابراهي العبدلي أستاذ الكيمياء في كلية العلوم واألستاذ
المساعد محمد الربيعي مدرر النشاط الرراضي والفني بجامعتنا رافقا الطلبة واألساتذ
في زرار إلى ابنا قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وبينا لموقعنا من ا األساتذ في
الجامعة على استعداد بذل كل ما بوسعه من اجل مساند الجيش العراقي البطل وإفراد
الحشد الشعبي األفذاذ ممن رسموا أعظ الصور في الشجاعة والبطولة والغير على
الوطن بعد ا تعرض لهجوم إرهابي كبير ،وا الجامعة أساتذ وطلبة رقفو اليوم
ورتضامنو  ،هاتفين كلنا مع الجيش كلنا مع الحشد الشعبي ،ليكو شعار المجتمع
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العراقي مع االنتصارات المتحققة ألبناء قواتنا الباسلة وهي تسطر جملة المآثر اإلنسانية
الرائعة في السالم إلنقاذ الشعب من التهدردات اإلرهابية ،وقد أضاف الدكتور باس
العبدلي لموقعنا با كافة موسساتنا التعليمية تق اليوم كي تتجحفل لمساند ودع
أبناء قواتنا األمنية ،وجامعتنا كإحدى الموسسات التعليمية في العرا تق صفا بص مع
الجيش العراقي والحشد الشعبي في التصدي لقوى الظالم التي تررد العود إلى عصر
الجهل والتخل  ،لترس بذلك جامعتنا طررق النور الذي سيكو فيه الصراط المستقي نحو
الرفعة والفضيلة التي رنشدها العل والفكر اإلنساني على مر السنين .
فررق الموقع االلكتروني رافق النشاطات والفعاليات لجامعتنا في مساند الجيش والحشد
الشعبي ووثقتها بجملة من اللقطات والمشاهد الفيلمية.
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انجاز عالمي جدرد لجامعة بغداد
ال تزال جامعة بغداد تواكب التطور العلمي العالمي الحاصل في الجامعات االوربية من
خالل مشاركة تدررسيها في كافة الفعاليات العلمية العالمية لكي تكو في مصاف
الجامعات العالمية كونها الجامعة الوحيد في العرا التي حصلت على مراتب متقدمة
وجاء اخر هذه االنجازات من خالل ""webometricsفي التصنيفات العالمية منها تصني
اختيار الدكتور أراد كاظ زغير التدررسي في كلية العلوم بجامعة بغداد ومدرر قس
البعثات و العالقات الثقافية في الجامعة كواحد من أفضل  011شخصية علمية ضمن مجال
اختصاصه لعام  5102من قبل موسسة وجاء انجاز الدكتور اراد كاظ نتيجة للبحوث
(impactالعلمية الرصينة التي ت نشرها في مجاالت عالمية رصينة تحمل عامل التاثير
حيث ت تكرر الدكتور اراد من قبل السيد رئيس الجامعة نتيجة لجهود المبذولة )factor
في تحقيق هذا االنجاز ليضاف الى سجل انجازاته حيث رشغل د.اراد كاظ زغير حاليا
منصب مدرر قس البعثات والعالقات الثقافية في جامعة بغداد وحاصل على بكلورروس
علوم  /قس علوم الحيا  /كلية العلوم /جامعة بغداد و شهاد ماجستير في اختصاص
االحياء المجهررة /قس علوم الحيا  /كلية العلوم /جامعة بغداد .و شهاد الدكتوراه في
اختصاص تقنيات احياء مجهررة متقدم  .قس االحياء المجهررة /جامعة البنجاب /الهند.
حيث ت تكررمه بيوم العل كواحد من افضل االساتذ الناشررن في مجال العلوم الصرفة
لثالث اعوام متتالية (5100و 5105و  .)5102وحاصل على جائز التعلي العالي للعلوم.وت
تكررمه بيوم العل كواحد من افضل  511شخصية علمية عراقية معاصر وت اختياره كاحد
رجال وقيادات عام  5102حيث ت اعتماد السير الذاتية كواحد من السير الذاتية المتميز
لقيادات العال من قبل موسسة مركس العالمية.ت اختيار بحثه الذي شارك به بالموتمر
 :International Conference on Chemical, Agricultural and Medical Sciencesالدولي
(CAMS-2013) that will take place on Dec. 29-30, 2013 Kuala Lumpur (Malaysia).
 Cellularكافضل بحث في الموتمر .وت اختيار احد بحوثه المنشور في مجلة
كأحد افضل )(Bio-med-Libمن قبل المكتبة الوطنية الطبية االمرركية Immunology
عشرو بحث على مستوى العال في مجال التخصص الدقيق .وكذلك اختيار ثالث من
بحوثه في تخصصات اخرى كافضل عشرو بحثا منشور في عام  5105لدى المكتبة
)الوطنية االمرركية (التسلسل االو ل و الثالث والثاني عشر
 International Biographical Center, Cambridge, Englandكما اختير من قبل مركز
( Appliedكواحد من افضل مئة باحث في في مجال تخصصي .وترشيحه كمحرر في مجلة
امرركا .اضافة الى شغله منصب عضو هيئة تحررر في المجالت العالمية )cell biology
American Journal ofو : Advanced Journal of Biological Sciences Research.الرصينة
International Conference on Chemical, Agricultural andو current microbiology.
Medical Sciences (CAMS-2013) that will take place on Dec. 29-30, 2013 Kuala
حصل د .اراد كاظ على اربع شهادات تقدرررة من قبل وزرر التعلي العالي والبحث العلمي
التي تمنح في روم العل لالساتذ والعلماء المتمييزرن والمعروفين عالميا بنشره اكثر
من ثالث بحوث في مجالت عالمية رصينة للعامين  5100و  5105و.5102وحصل على اربعة
عشر ( )02كتب شكر من قبل رئيس جامعة بغداد كونه احد االساتذ المتمييزرن بنشر
المقاالت العلمية في عدد من دور النشر االجنبية المعروفة والرصينة ولمساهمته في
تحسين تصني الجامعة عالميا.اضافة االى حصوله على جائز افضل طالب على مستوى
العرا في اختصاص علوم الحيا في المنافسة التي كانت تجرى بين الطلبة المتفوقين
على الجامعات العراقية جميعها .اضافه الى اختياره كمقي لبحوث اجنبية في عدد من
):.Lumpur (Malaysiaالمجالت العلمية الرصينة منها الوالرات المتحد االمرركية
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a. Cellular Immunology
b. Inter virology.
()سورسرا
c. American Journal of Biomedical Sciences
الوالرات المتحد االمرركية
d. The Journal of Infection in Developing Countries
ارطاليا
e. Oman Medical Journal.
عما
f. International Journal of Biochemistry and Biotechnology. USA
g. Pakistan journal of pharmaceutical sciences.
h. Pharmaceutical Biology .UK
i. Journal of Medical Microbiology .UK
j. American Journal of Current Microbiology . USA
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أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة
-المنتدى الثقافي الثاني لمتح

جامعة بغداد

السيد رئيس الجامعة رتلقى كتاب شكر وتقدرر من مكتب السيد رئيس الوزراءورشة عمل في كلية االدار واالقتصادالنساء شقائق الرجال شعار الموتمر العلمي السنوي لقس-مركز احياء التراث العلمي العربي رقي

علوم القرآ في كلية التربية للبنات

ندو بعنوا (فهارس الكتب في التراث العربي)

تشكيلة الحكومة الحالية وبرنامجها الحكومي ندو نقاشية في كلية العلوم السياسيةندو مشتركة في جامعة بغداد تقوم اليات تحقيق الجود الشاملة في موسسات التعلي العاليمساعد رئيس الجامعة للشوو العلمية رحضر احتفالية مختبر الطفل في كلية تربية للبناتاختتام فعاليات الدور التدرربية بكر اليد في التربية الرراضية للبناتاالعالم وتاثيره النفسي على المواطن ندو في مركز البحوث التربورة والنفسيةالتربية البدنية وعلوم الرراضة للبنات تحتفل بالذكرى التاسعة عشر على تأسيسهاالجررمة االلكترونية  ...اهدافها وكيفية التصدي لها محاضر تعررفية في العلوم للبناتالزالزل واثارها ندو علمية في كلية العلوم بجامعة بغداد-كلية العلوم السياسية تقي

ندو تحت عنوا المرأ والسالم واالمن

اللسانيات الحاسوبية وتطبيقاتها في اللغة العربيّةالوضع االقتصادي والمالي ومواجهة التحدرات ندو علمية في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والماليةابن رشد في جامعة بغداد تقي-كلية التمررض تقي

ورشة عمل حول أثر السمنة وطر

التمررض في جامعة بغداد تنظ-حقو

حفال لتوقيع عدد من الكتب المنهجية
عالجها

ورشة عمل متخصصة حول النظافة والتغذرة في إحدى ثانورات البنات

االنسا في التراث االسالمي

واقع واتجاهات تطورر الموازنة العامةالموقع االلكتروني
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ندو علمية في كلية الصيدلة بجامعة بغداد تناقش أالنظمة الحدرثة بإعطاء الدواءطلبة كلية العلوم رتألقو علميا وسط مشاركة عربية واسعةندو في الهندسة بجامعة بغداد تدعو الى استخدام البطاررات لخز الطاقة الشمسية بدرال عن الكهرباءاتحاد المورخين العرب ُرك َّرم احد اساتذ مركز الدراسات االستراتيجية و الدوليةأطروحة دكتوراه في جامعة بغداد تكتشللصناعات الدوائية

طررقة مبتكر في توليد الكهرباء بواسطة الطروحات السائلة

كلية التمررض في جامعة بغداد تناقش تقانات معالجة السل ومنع انتشارهرسالة ماجستير بجامعة بغداد تتوصل الى نتائج كيميائية ذات عالقة بعل-قس

الليزر

العالقات العامة رقي مهرجانه الطالبي السنوي الثامن

تحت شعار ..وفاءا للمرحوم الدكتور سعد مطشر قسالعاشر

الصحافة االذاعية والتلفزرونية رقي مهرجانه السنوي

تدررسيو من كلية الزراعة رنجحوا في تلقيح طائر النعام والصقور اصطناعياجامعة بغداد تفتتح معرضا لمشاررع طلبة الهندسة الكهربائية-تطورر المناهج التدرربية ندو علمية بمركز التطورر والتعلي

المستمر

محاضر عن نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بتأررخ العرا-كليه االدار واالقتصاد تناقش التكالي

الزراعية في ظل الثور العلمية

تقنيات التشخيص في الكيمياء والفحص بالسونار دورات تطورررة في كلية العلوم للبناتكلية العلوم تحصل على المرتبة االولى ضمن مسابقة اولمبياد علوم الحيا في الوطن العربيالطب في جامعة بغداد تقي مهرجانها السنوي الرراضي والفنيشحة المياه ومواجهة الجفاف مشروع ررادي عالمي تطلقه كلية الزراعةالواقع االفتراضي وتحدرات اللغة العربية شعار الموتمر السنوي في كلية التربية للبناتقضارا معاصره وانعكاساتها على ظاهر صراع االدوار لدى الشباب-وفد من وزار التعلي

العالي والبحث العلمي رحل ضيفا على جامعة امير االررانية
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ندو علمية في كلية التمررض بجامعة بغداد عن االعجاز العلمي في القرا الكرربحضور السفير االسباني كلية اللغات تقي معرضا روثق انجازات عام 5102 – 5102العلوم االسالمية تحتفي بالمولد العلوي الشرروفد من كلية العلوم االسالمية جامعة بغداد رزور دار المسنيينمشاركة فاعلة لكلية اللغات في معرض الكتاب االولملتقى اللغة العربية في كلية العلوم االسالمية رنظ مسابقة علميةأول اطروحة دكتوراه في اللغة الفارسية في كلية اللغات بعد عام 5112ندو في كلية اللغات تناقش اللسانيات التقابلية بين اللغة العربية واللغات األخرىندو تبحث انعكاسات الفكر السياسي على األدب واللغة العبررة في كلية اللغاتجامعة بغداد تحصل على المراكز األولى في بطولة الجامعات العراقية لأللعاب الفردرةبالتعاو مع العتبة المقدسة كلية العلوم االسالمية تقي معرضا للكتاب-كلية العلوم االسالمية تقي

ورشة علمية بشأ تحقيق المخطوطات

-االمانة العامة للعتبة العباسية المطهر تفتح آفا

التعاو

-رئيس الجامعة رتفقد رسر االمتحانات في جامعة بغداد
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