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 وإبداعً موسٌقى ٌوم

 من بجملة فتقوم المبدعٌن، الطلبة مواهب وصقل لبلورة صفٌة، والال الصفٌة الطلبة بنشاطات بالغا اهتماما الجامعة تهتم  

 تهتم الجامعة أن إلى إضافة الكلٌة، خارج أو الكلٌة فً إبداعاته إبراز على الطالب مساعدة بغٌة واإلعدادات االجراءات

 وتدرٌبٌة تطوٌرٌة ومختبرات واستودٌوهات ورش للطلبة فتوفر للطلبة، الرسمً الدوام بعد ما حتى الطلبة ورغبات بهواٌات

 والثقافٌة الفنٌة التربٌة شعبة به قامت ما ولعل واإلبداعٌة، الفنٌة وأنشطتهم هواٌاتهم لمزاولة تامة وتجهٌزات رٌاضٌة ومالعب

 شعبة  الطالب، بها ٌتمتع التً والمواهب لإلمكانٌات والتطوٌر للتشجٌع وتجسٌد المفهوم لهذا تكرٌس بغداد، جامعة رئاسة فً

 تخصص خارج تكون قد التً وإبداعاتهم وهواٌاتهم رغباتهم فً ومشاركتهم الطلبة مساعدة على تدأب والثقافٌة الفنٌة التربٌة

 كادر فٌجد مواهبه، عن للتعبٌر والثقافٌة الفنٌة التربٌة شعبة إلى الطلبة من الكثٌر ٌلجا هنا من العلمً، قسمه أو كلٌته فً الطالب

 نشاطاتهم فً ومتابعتهم الطلبة استمرار ومع إمكانٌاته، لتطوٌر انتظاره، فً والمدربٌن والتدرٌسٌٌن الفنانٌن من متخصص

 وما وإبداعاته، إمكانٌاته فً للطالب الثقة لمنح ومهرجاناتها، الفنٌة مسابقاتها والثقافٌة الفنٌة التربٌة شعبة تقوم والفنٌة، اإلبداعٌة

 من هائل كم عن كشف قد الهندسة، كلٌة قاعة على السنوي الموسٌقً حفلها عبر مؤخرا، والثقافٌة الفنٌة التربٌة شعبة به قامت

 طالب مائتً من أكثر المسابقة فً شارك حٌث راقٌة، فنٌة وخامات إمكانٌات عن وأعرب بغداد، جامعة فً الطلبة الموهوبٌن

 األستاذ االحتفال حضر وقد المسابقة، هذه إلنجاح وإبداعاتها إمكانٌاتها كل والثقافٌة الفنٌة التربٌة شعبة سخرت وقد وطالبة،

 الطلبة ٌحفز وكما الطالبٌة، واإلبداعات المواهب كل دائما ٌرعى الذي الجامعة لرئٌس العلمً المعاون عزٌز رٌاض الدكتور

 حمٌد غضبان كنعان الدكتور المسابقة حضر وكذلك العلمً، التفوق على وتشجٌعهم إمكانٌاتهم لتطوٌر واإلبداع العلم مجال فً

 رئٌس سلمان عبدالباسط الدكتور المساعد األستاذ االلكترونً موقعنا ممثل المسابقة وحضر والثقافً، الفنً النشاط شعبة مدٌر

 .بغداد جامعة لرئاسة االلكترونً الموقع تحرٌر

 من غفٌر عدد وحضر ومدربٌها، بطلبتها بغداد جامعة ومراكز ومعاهد كلٌات فً الفنً النشاط وحدات االحتفال فً شارك    

 التقى االلكترونً موقعنا والتراثٌة، الوطنٌة األناشٌد من مجموعة االحتفال فً وقدمت طالب، وخمسون المائتان على زاد الطلبة

 اإلبداعٌة اإلمكانٌات وهذه الجهود بهذه سعادته عن أعرب والذي الجامعة، فً العلمً المساعد هادي عزٌز رٌاض الدكتور

 ستة من أكثر إلى تمتد التً والحضارٌة اإلنسانٌة مسٌرته مع دوما مبدع العراقً أن من تؤكد والتً طالبنا، بها ٌتمتع التً

 اإلنسان لدى اإلبداعً للفكر تجسٌد إنما الٌوم نراه وما دوما، والتقدم اإلبداع رمز وهو الحضارات مهد فهو سنة، اآللف

 والتطوٌرٌة العلمٌة المستلزمات كل وتهٌئ صفٌة، والال الصفٌة النشاطات كل ترعى الجامعة أن مضٌفا المتمدن، العراقً

 خالق، إبداعً مشروع أي دعم فً سنستمر فإننا هنا من للطالب، الصحٌح العلمً المناخ توفٌر بغٌة اإلمكانات، كل لتوفر

 .واإلنسانً الفكري لإلبداع األساسٌة البنٌة لتوفٌر الطلبة أبنائنا من وسنتواصل

 اإلمكانٌات كل وفرت قد الجامعة أن من الجامعة، فً والثقافٌة الفنٌة التربٌة شعبة مدٌر غضبان كنعان الدكتور بٌن جهته من  

 واإلبداعات النشاطات من المزٌد ولدٌنا الفنٌة، مواهبهم وصقل الموهوبٌن الطلبة لرعاٌة وذلك شعبتنا، لتطوٌر والمستلزمات

 خالل ومن ونسعى الدراسة، شهور طٌلة والفعالٌات بالنشاطات وملٌئة بالعطاء حافلة الفنٌة برامجنا وان هائلة، وبأعداد الطالبٌة

 كالعزف الموسٌقى مجال فً أو والنحت والخزف كالرسم التشكٌلٌة الفنون مجال فً الراغبٌن الطلبة كافة احتضان فً شعبتنا

 الطلبة، لكل مجانا وتطوٌرها إمكانٌاتهم لبلورة نسعى االلكترونٌة، اآلالت حتى أو الكمان أو العود أو الجٌتار أو البٌانو على

 والتلفزٌون، والتصوٌر والكرافٌك والسٌنما والمسرح والموسٌقى والرسم النحت مجال فً السنة، طٌلة مجانٌة دورات فلدٌنا

 .وبنشاطاتهم الطلبة بكافة ونرحب كثٌرة وبرامج خطط ولدٌنا

 أن من حضرها، التً المسابقة هذه حول معه االلكترونً موقعنا أجراه لقاء خالل من سلمان عبدالباسط الدكتور بٌن كذلك 

 العالمٌة، الجامعات بباقً نجده ما مع تفوق بمستوٌات أنها إال مغمورة، تكون قد مواهب وعن إبداعات عن كشفت قد المسابقة

 جملة وشاهدت الموسٌقى، خالل من اإلنسانً، التعبٌر فً الكبٌرة إمكانٌاتهم عن أعربوا ممن المبدعٌن من كبٌرة وفرة فهناك

 غنت التً الجمٌلة األصوات من وجدت وكما والشرقٌة، منها الغربٌة الموسٌقٌة اآلالت على ٌعزفون ممن المبدعٌن الطلبة من

 المناسبة وبهذه الكبٌرة، المواهب هذه مثل تمتلك أن من لجامعتنا فخر محط تعد ما وهً والسالم، العلم وحب الوطن حب فً

 تطوٌر فً صرٌحة جهود من بذل ولما المسابقة لهذه العالً والتنظٌم المضنٌة لجهوده غضبان كنعان للدكتور شكري اقدم

 وللجامعة، للفن ومخلصا مبدعا وجدته الذي حمٌد سعد المبدع الفنان اشكر وكما القسم، فً وجوده خالل العمل أداء وتحسٌن

 تتكالب القنوات أن نجد بالوقت واإلبداعٌة، الفنٌة المسابقة بهذه اهتمت أو تناقلت ما الفضائٌة القنوات من أجد لم ولألسف وأقول

 وان وإبداعاتهم، العراقٌٌن نشاطات فً اإلعالم وسائل تهتم أن آمال العراقً، لمجتمعنا والمحزنة المفجعة األخبار تغطٌة على

 .المجاالت لكافة حٌادي منظور وفق تنظر

 طلبة ومواهب إبداعات عن عبرت التً الفوتوغرافٌة، الصور من مجموعة فً المسابقة هذه غطى االلكترونً الموقع فرٌق  

 .العرٌقة جامعتنا
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 بغداد جامعة إعالم ربيع في عالمي إعالمي كرنفال

 اٌغٙٛك ثفؼً اٌٛؽٓ أهعبء ػَّٛ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌؾووخ أزؼشذ أْ ٚثؼل ّٔٛمعٟ، ػٍّٟ ِٕبؿ ٌزٛف١و ٚاٌزم١ٕخ، اٌؼ١ٍّخ َِزٍيِبرٙب وبفخ اٌغبِؼخ اٍزىٍّذ أْ ثؼل  

 ٌزؼٍٓ األٚاْ آْ اٌؼواق، فٟ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚالغ ِٓ رمو٠جب % 45 َٔجزٗ ِب رشىً ٚاٌزٟ ثغلاك، عبِؼخ هأٍٙب ٚػٍٝ اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد ثٙب رمَٛ اٌزٟ اٌغجبهح

 ؽ١ش ػب١ٌّخ، ٚثّٛاطفبد ٚوج١و ٚاٍغ وؤفبي فٟ ئػال١ِب هث١ؼب شىً ِز١ّي، ئػالِٟ أٍجٛع فٟ اٌّز١ّيح اإلثلاػ١خ ٚللهارٙب اإلػال١ِخ كفٛلبرٙب ػٓ اٌغبِؼخ

 اٌغبِؼخ ٚثاِىب١ٔبد ٚع١يح ِّلح فٟ رؾممٗ أْ ِٓ اٌلٚي ثؼغ ػٕٗ رؼغي ِب اإلػال١ِخ اٌفؼب١ٌبد ِٓ وج١وا ػلكا اٌغبِؼٟ اإلػالَ أٍجٛع فٟ اٌغبِؼخ اٍزؼوػذ

 فٟ اٌوال١خ، اٌف١ٕخ اٌؼوٚع ِٓ ػلكا األٍجٛع ٘نا ػجو اٌغبِؼخ اٍزؼوػذ فمل اإلٔزبع١خ، اٌشووبد أٚ االؽزواف١خ اٌغٙبد ِٓ أٞ ػٍٝ االػزّبك كْٚ اٌقبٌظخ،

 األهش١ف ِٚؼبهع اٌىزبة ِٚؼبهع ٚاٌىبهوز١و ٚاٌٍّظمبد ٚاٌيفوفخ ٚاٌقؾ ٚاٌفٛرٛغواف١خ اٌزشى١ٍ١خ ٚاٌفْٕٛ ٚاٌجٍٛزو ٚا١ٌَّٕب ٚا١ٌٍّٛمٝ ٚاٌشؼو اٌَّوػ

 اإلػالَ لَُ ٚر١َٕك ثاكاهح وبفخ، اٌؼ١ٍّخ ِٚواوي٘ب ِٚؼب٘ل٘ب ٚو١ٍبرٙب اٌغبِؼخ ثٙب شبهوذ اٌٙبِخ، اإلػال١ِخ اٌفؼب١ٌبد ِٓ ٚغ١و٘ب ٚاإلػالِٟ، اٌظؾفٟ

 لَُ وبْ ؽ١ش هال١خ، ٚثّٛاطفبد ِز١ّيا اإلػالِٟ األٍجٛع ٘نا ١ٌىْٛ اٍزضٕبئ١خ عٙٛكا لّلَ اٌنٞ اٌؼّواْ وبظُ اٌلوزٛه اٌمَُ ِل٠و ٚػجو اٌغبِؼخ فٟ ٚاٌؼاللبد

 فؼب١ٌبد ٌٕمً ٚئػال١ِخ، طؾف١خ ِٚإٍَخ فؼبئ١خ لٕبح ٍجؼ١ٓ ِٓ أوضو ؽؼورٙب ٚاٌزٟ اٌىجوٜ، االؽزفب١ٌخ ٌٙنٖ رؾؼ١وا شٙٛه ِٕن االٍزؼلاكاد اػل لل اإلػالَ

 .ٚرغط١زٗ األٍجٛع ٘نا

 األٍزبم َِٚبػل٠ٗ اٌٍّٛٛٞ ٍِٛٝ اٌلوزٛه األٍزبم اٌغبِؼخ ٚهئ١ٌ اٌجوٌّبْ، ٚأػؼبء اٌٛىهاء ِٓ ػلك اٌضبٟٔ اٌغبِؼٟ اإلػالَ أٍجٛع فؼب١ٌبد ؽؼو ٚلل

 ٚشٙل ٚئػال١ِخ، أوبك١ّ٠خ ٚشقظ١بد ٚاٌزؼ١ٍّٟ، اٌؾىِٟٛ اٌمطبع فٟ َِإٌْٚٛ ؽؼو ٚوّب ع١بك، ؽؼّٗ ثٙبء اٌلوزٛه ٚاالٍزبم ٘بكٞ ػي٠ي ه٠بع اٌلوزٛه

 رٍفي٠ٟٛٔ فٍُ ٚػوع شؼو٠خ لظبئل ٚلواءح َِٚوؽ١خ ١ٍِٛم١خ ػوٚع ِٓ ١ِٙجخ، ِوا١ٍُ اٌؾى١ُ، اٌش١ٙل لبػخ فٟ أل١ُ ٚاٌنٞ األٚي ا١ٌَٛ فٟ االفززبػ ؽفً

 اٌشول١خ ١ٌٍٍّٛمٝ ٚاؽلح ٚثفولز١ٓ االؽزفبي هافك ١ٍِٛمٟ ؽفً ٚونٌه فٛرٛغوافٟ، ٚآفو ٚاٌيفوفخ ٌٍقؾ ِؼوع ِغ( اٌغالٌخ طبؽجخ )ػٕٛاْ ٠ؾًّ ثبٌّٕبٍجخ

 ثمَُ ٚاٌّزّضً ٌإلػالَ اٌىج١وح ثبٌغٙٛك ف١ٙب أشبك االؽزفب١ٌخ ثٙنٖ وٍّخ اٌٍّٛٛٞ، عٛاك ٍِٛٝ اٌلوزٛه األٍزبم اٌغبِؼخ هئ١ٌ أٌمٝ ٚلل اٌغوث١خ، ١ٌٍٍّٛمٝ ٚأفوٜ

 ث١ّٓ وّب ثب٘وح، ٚٔزبئظ وج١وح ٚصجبد ِٓ ؽممبٖ ٌّب االٌىزوٟٚٔ، اٌّٛلغ ٚػٍٝ اإلػالَ لَُ ػٍٝ اٌغبِؼخ هئ١ٌ أصٕٝ ؽ١ش االٌىزوٟٚٔ، ٚاٌّٛلغ ٚاٌؼاللبد اإلػالَ

 ػٍٝ اٌغبِؼخ ٚفو٠غٟ اٌجبؽض١ٓ ِٕٚغياد اٌؼٍّٟ، اٌجؾش ِغبي فٟ فظٛطب األف١وح، إٌَٛاد فٟ اٌغبِؼخ ؽممزٙب اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ إٌّغياد اٌغبِؼخ هئ١ٌ

 اٌّإٍَبد وجوٜ اٍزؾَبْ اللذ لل ٌجبؽض١ٕب اٌؼ١ٍّخ اٌجؾٛس أْ ؽ١ش علا، هف١ؼخ ثَّز٠ٛبد ثبرٛا اٌغبِؼخ ثبؽضٟ ِٓ وج١وح َٔجخ أْ ِج١ٕب اٌل١ٌٚخ، اٌَّز٠ٛبد

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؾمبئك ٔمً فٟ ٘بِب كٚها ٠إكٞ اٌنٞ اإلػالِٟ، ثبٌلٚه اٌغبِؼخ هئ١ٌ أشبك ٚوّب عبِؼزٕب، ثؾٛس رٕشو اٌزٟ اٌوط١ٕخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ

 اٌغٙٛك ثفؼً ٚمٌه كل١ك، اٍزوار١غٟ ِفَٙٛ ٚفك ػٍٝ ا٢ْ ١َ٠و اٌغبِؼخ فٟ اإلػالَ أْ ِإولا اٌجٍلاْ، فٟ ٚاٌزملَ إٌٙٛع ػغٍخ رؾو٠ه فٟ ٚكٚهٖ ٌٍّغزّغ،

  ٌٍغبِؼخ، اٌّشوق اٌٛالغ إلثواى اٌغٙٛك وً اٍزٕفو لل ٚاٌؼاللبد اإلػالَ لَُ هئ١ٌ ٍِٛٝ ػّواْ وبظُ اٌلوزٛه ٚوبْ االٌىزوٟٚٔ، ٚاٌّٛلغ اإلػالَ ٌمَُ اٌؾض١ضخ

 اإلػالِٟ، ثبٌؾؼٛه اٍزؾمبلٙب اٌغبِؼخ ٌزٕبي ٚاألَٔت، األِضً ثبٌشىً اإلػالَ ٌٍٛبئً اٌؼ١ٍّخ اٌغبِؼخ ٔشبؽبد رٛط١ً ػٍٝ رؼًّ ئػال١ِخ ِٕظِٛخ فٍك ثغ١خ

 أٍُٙ لل ٚاألٍزبم ٌٍطبٌت اٌظؾ١ؾخ اٌؼ١ٍّخ اٌقو٠طخ هٍُ فٟ اٌغبِؼخ هئبٍخ أكرٗ اٌنٞ اٌلٚه ثبْ االؽزفب١ٌخ، ثٙنٖ أٌمب٘ب وٍّخ فٟ اٌؼّواْ وبظُ اٌلوزٛه ث١ٓ ٚلل

 ٍِٛٝ اٌلوزٛه اٌغبِؼخ هئ١ٌ أْ االٌىزوٟٚٔ، ٌٍّٛلغ رظو٠ؼ فٟ اٌؼّواْ اٌلوزٛه ث١ٓ وّب اٌّز١ّي، اإلػالِٟ ؽؼٛه٘ب اٌغبِؼخ رٕبي ثأْ عنهٞ ثشىً

 ٌٍغبِؼخ ١ٌٌٚ وىً ٌٍؼواق األوبك٠ّٟ ٚاٌولٟ اٌزملَ فٟ ٔٛػ١خ لفيح ١ٌؾمك اٌغبِؼخ، فٟ اٌزؼ١ٍُ ٌظ١وٚهح اٌفىوٞ اٌولٟ ٔؾٛ ٚاصمخ فطٛاد فطب لل اٌٍّٛٛٞ

 اٌؾم١مٟ اٌَّبه ٔؾٛ رقطٛ ثلأد اإلػال١ِخ إٌّظِٛخ أْ ٔغل ٕ٘ب ِٓ األَ، اٌغبِؼخ فٟٙ اٌؼواق، فٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌمبئل ئّٔب ثغلاك اٌغبِؼخ أْ ثؾىُ ٚمٌه فؾَت،

 ٌٕب وبْ ِٚب ٌٍغبِؼخ، االٍزوار١غٟ ٚاٌزقط١ؾ اٌؾىّخ ثفؼً اٌؼبٌُ، َِزٜٛ ػٍٝ اٌغبِؼبد وجوٜ ِٓ ٚاؽلح فغبِؼزٕب ػب١ٌّخ، أٚ ئل١ّ١ٍخ َِز٠ٛبد ػّٓ ٌإلػالَ

 فبْ ٌنا هط١ٕخ، غ١و ٌغبِؼخ ٚالغ ِغ اٌؼبٌُ أٚ ٔفَٗ ٠غبٌؾ أْ ٠ّىٓ ال ئِىب١ٔبد، ِٓ اإلػالَ ثٍغ فّّٙب ٚهط١ٕخ، ِز١ٕخ ثبألٍبً اٌغبِؼخ أْ ال ٌٛ ئػالِٕب ٔملَ أْ

 فطؾ ٌٚل٠ٕب ٌغبِؼزٕب ثؼطبئٕب ٍَٕزّو هللا شبء ٚاْ اٌؼب١ٌّخ، اٌغبِؼبد ِٓ عّؼزٕب ثمو٠ٕبد أٍٛح اٌظؾ١ؼ اٌَّبه ٚفك ػٍٝ ١َٔو أْ اٌٝ لبكرٕب عبِؼزٕب هطبٔخ

 إٌّغياد ِٓ اٌىض١و رمل٠ُ ػٍٝ ٍٕؼًّ ؽ١ش اٌؾج١جخ، عبِؼزٕب ػجو ٚاٌّٛػٛػٟ اٌغبك اإلػالَ ػجو اٌؼوالٟ اٌّغزّغ ٚٔلػُ َٔبٔل أْ ِٓ عل٠خ ئػال١ِخ

 ٌلٚهُ٘ ثغلاك عبِؼخ ِغٌٍ ٚأػؼبء هئ١ٌ رىو٠ُ ػٍٝ أول االؽزفبي أْ ِٓ اٌؼّواْ، أػبف وّب اٌغبٌٟ، ٚٚؽٕٕب ٌغبِؼزٕب ٚٚفبء فلِخ األوبك١ّ٠خ ٚاٌّىزَجبد

 اإلػال١ِخ اٌّإٍَبد ِٓ اٌؼل٠ل رىو٠ُ فٟ اٌؾوص وً ؽوطٕب ثإٔٔب ػّواْ وبظُ اٌلوزٛه ِؼ١فب اٌّغزّغ، فٟ ٚاإلَٔب١ٔخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼٍَٛ ٔٙؼخ فٟ اٌغبك

 ثاثلاع، اٌٛؽٓ ثاػالَ أٍّٙٛا ِٓ ٌىً اٌزمل٠و٠خ، ٚاٌشٙبكاد اٌٙلا٠ب للِٕب ؽ١ش أؾ١بى، أٞ كْٚ اٌؾم١مخ ٚٔمً اٌٛؽٓ ثٕبء فٟ أٍّٙٛا ِّٓ اٌظؾف١خ، ٚاٌشقظ١بد

 ِغ رؼبٚٔبًا  اٌغبِؼ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّإٍَبد أوضو ِٓ صالصخ ٚرم٠ُٛ ثغلاك، عبِؼخ ِغ ثبٌزؼبْٚ ٚاٌّؼوفخ اٌؼٍَٛ ثٕشو أٍّٙذ ئػال١ِخ ِإٍَخ ػشو٠ٓ ثزم٠ُٛ لّٕب وّب

 اٌؼب١ٍِٓ اثوى ِٓ ِغّٛػخ ٚرىو٠ُ رم٠ُٛ ػٓ فؼالًا  اٌغبِؼٟ، اإلػالَ ِغ رؼبٚٔبًا  اٌغبِؼ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌم١بك٠خ اٌشقظ١بد أوضو ِٓ صالصخ ٚرم٠ُٛ اٌغبِؼٟ، اإلػالَ

 .اٌؼبِخ ٚاٌؼاللبد اإلػالَ لَُ ِٓ اٌغبِؼٟ اإلػالَ ِغبي فٟ

 ػٍٝ اإلػالَ فٟ اٌّزقظظ١ٓ اٌجبؽض١ٓ وجبه ثٙب شبهن ،(ثغلاك ٌغبِؼخ اٌؼٍّٟ ٚإٌّغي اٌجؾضٟ إٌزبط ر٠َٛك )ِؾٛه ٔبلشذ ػ١ٍّخ عٍَخ ػمل شٙل اٌضبٟٔ ا١ٌَٛ    

 ٚاٌنٞ ٌٍغبِؼخ، االٌىزوٟٚٔ اٌّٛلغ رؾو٠و هئ١ٌ ٍٍّبْ ػجلاٌجبٍؾ اٌلوزٛه اٌَّبػل األٍزبم فالي ِٓ االٌىزوٟٚٔ ِٛلؼٕب ٍبُ٘ لل ٚ ٚاٌغبِؼخ، اٌمطو َِزٜٛ

 كهاٍبد )ِغٍخ ِٓ اٌضبٌش اٌؼلك فٟ ٌٍّشبهوخ ٚاٌّمجٌٛخ ا١ٌّّيح األثؾبس ثم١خ ِغ ثؾضٗ ٔشو ئم" ٚاٌز٠َٛك اإلػال١ِخ األثؾبس ٚالغ " ثؼٕٛاْ ِز١ّي ثجؾش شبهن

 رشىً ٚاٌؼاللبد اإلػالَ لَُ ثٙب لبَ اٌزٟ اٌّووي٠خ االؽزفب١ٌخ أْ االٌىزوٟٚٔ، اٌّٛلغ فو٠ك أعواٖ ٌمبء فٟ ٍٍّبْ ػجلاٌجبٍؾ اٌلوزٛه ٚث١ّٓ ،(اٌغبِؼٟ اإلػالَ فٟ

 اٌغجبهح ٚئِىب١ٔبرٙب ثبٌغبِؼخ ٚاػزياى فقو ِؾؾ ٟٚ٘ ثغلاك، عبِؼخ ربه٠ـ فٟ اإلػال١ِخ إٌّغياد أوجو ِٓ ٚاؽلح ٚرؼلّ  اٌغبِؼٟ، اإلػالَ ٍفو فٟ عل٠لا ِٕؼطفب

 اإلثلاػ١خ اٌؼوٚع فالي ِٓ ٌٍؼ١بْ ٚاػؾخ ٚثظّبرٗ ٍِٛٝ ػّواْ وبظُ اٌلوزٛه ٌَّبد أْ ِؼ١فب اٌّجلع، اٌؼوالٟ ٌٍّٚغزّغ ٌٍٛؽٓ اٌّشوق اٌٛالغ هٍُ فٟ

 اٌل٘شخ ٠ض١و االؽزفب١ٌخ فٟ شب٘لرٗ فّب األٍٚؾ، اٌشوق ثغبِؼبد ٔؼ١و٘ب لً ِٚشبهوبد ِؼبهع ِٓ هافمٗ ِٚب اٌغبِؼخ، َِوػ شٙل٘ب اٌزٟ ٚاٌقاللخ

 ٌٍجبؽض١ٓ ٚاٌَوٚه اٌجٙغخ هٍُ فٟ فبػً كٚه ػٓ ٠ُٕ ِب ٚ٘ٛ ٚاٌؼاللبد، اإلػالَ لَُ ثٙب ٠زّزغ اٌزٟ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍٚملهاد اإلثلاػ١خ ٌإلِىب١ٔبد ٚاالٍزغواة

 ٚونٌه كِٚب، ٚاإلػال١١ِٓ اٌّجلػ١ٓ هاػٟ اٌٍّٛٛٞ ٍِٛٝ اٌلوزٛه ٚرؾل٠لا  األٍجٛع، ٘نا فٟ أٍُٙ ِٓ ٌىً رمل٠وٞ أٍغً ٌنا اٌؼو٠مخ، ٌغبِؼزٕب ٚإٌّزَج١ٓ

 ٚاٌجؾش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚى٠و ثؾؼٛه اإلػالَ و١ٍخ اؽزفب١ٌخ ؽؼٛه ئٌٝ اٌّشبهوْٛ رٛعٗ اٌؼ١ٍّخ اٌغٍَخ ٚثؼل هال١خ، عٙٛك ِٓ للَ ٌّب اٌؼّواْ وبظُ ٌٍلوزٛه

 رّضبي ثبفززبػ اٌٛى٠و لبَ ئم اٌؼّواْ، وبظُ اٌلوزٛه ٚاٌؼاللبد االػالَ ِٚل٠و اٌٍّٛٛٞ ٍِٛٝ اٌلوزٛه االٍزبم اٌغبِؼخ ٚهئ١ٌ األك٠ت، ػٍٟ األٍزبم اٌؼٍّٟ

 اٌٛال٠بد ئٌٝ ى٠بهرٗ ٔزبئظ ػٓ ف١ٙب رؾلس اإلػالَ، ٍٚبئً ِٓ ػلك ثؾؼٛه طؾفٟ ِٚإرّو اٌؼواق، ؽت ػٓ ه٠بػ١خ ف١ٕخ ٚفؼب١ٌخ ٌٍىزبة، ِٚؼوػب وٍىبِش

 ٚهك ثبلخ ثبٍزالَ اٌٛى٠و لبَ مٌه ثؼل اٌؼواق، فٟ اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ لطبع فٟ ثبالٍزضّبه اٌواغج١ٓ ِٓ ٚػلك األِو٠ى١خ اٌغبِؼبد ثوؤٍبء ٌٚمبئٗ األِو٠ى١خ اٌّزؾلح

 اٌّوؽٍخ فٟ اإلػالَ ٚأ١ّ٘خ اٌغبِؼٟ ٌإلػالَ اٌىج١وح اٌغٙٛك ػٍٝ ِض١ٕب اٌغبِؼٟ، اإلػالَ أٍجٛع ثّٕبٍجخ ثغلاك عبِؼخ فٟ اٌؼبِخ ٚاٌؼاللبد اإلػالَ لَُ ٚكهع

 ٚهاء اال١َٔبق ٚػلَ اٌظبكلخ ٚاٌىٍّخ اٌؾم١مخ ٔمً ػٍٝ ؽو٠ظ١ٓ ٠ىٛٔٛا ثبْ اٌزقوط ٌمَُ اإلػالَ و١ٍخ ِٓ اٌّزقوع١ٓ اٌطٍجخ روك٠ل ػوٚهح ػٍٝ ِإولا اٌؾب١ٌخ،

 رم٠ُٛ فٟ رّؾٛهد ٚاٌزٟ اٌؼبِخ، اٌؼاللبد فؼب١ٌخ اٌغبِؼٟ األٍجٛع ِٓ األف١وح اٌضالصخ األ٠بَ ٚفظظذ اٌؼوالٟ، اإلػالِٟ ِٚىبٔخ ثَّؼخ رؼو اٌزٟ اٌزٛعٙبد

 اٌٛظ١ف١خ، اٌٛاعجبد ثزٕف١ن ٚاالٌزياَ األف١وح، اٌضالصخ ٌألػٛاَ إٌَٛٞ اٌزم٠ُٛ رشًّ ِؼب١٠و فالي ِٓ ٌٙب، اٌزبثؼخ ٚاأللَبَ اٌغبِؼخ ٌّووي اٌّضبٌٟ اٌّٛظف

 ا١ٌَٛ ١ٍٚىْٛ. ػ١ٍٙب ؽظً اٌزٟ ٚاٌزمل٠و اٌشىو ٚوزت ػبِخ، اٌّٛاؽ١ٕٓ ِغ اٌزؼبًِ فٟ ٚاٌزٛاػغ ٚاٌزؼبْٚ اٌّضب١ٌخ ثبألفالق ٚاٌزّزغ اٌوٍّٟ، ثبٌلٚاَ ٚاالٌزياَ

 ِشىالد فٟ ِؼُٙ اٌّفزٛػ اٌؾٛاه ٚئعواء ِٕزَج١ٗ ِٓ فَّخ ثزوش١ؼ اٌغبِؼخ ثوئبٍخ لَُ ِل٠و وً ل١بَ ؽو٠ك ػٓ اٌغبِؼخ، ِٕزَجٟ ِغ اٌّفزٛػ ٌٍؾٛاه اٌواثغ

 اٌزٟ اٌّشىالد اثوى ثشأْ ِؼُٙ ٚاٌؾٛاه اٌغبِؼخ ِغٌٍ لبػخ فٟ اٌغبِؼخ ِووي ألَبَ ِل٠وٞ اٌَبكح اٍزؼبفخ األف١و ا١ٌَٛ ١ٍىْٛ ف١ّب األكاء، ِٚؼٛلبد

 أَ ػٓ ا٠غبث١خ أوضو طٛهح ٠ملَ ٚثّب اٌغبِؼٟ، اإلػالَ ِغ اٌّشزون اٌزؼبْٚ رؼي٠ي آفبق ٚكهً ِٛاعٙزٙب، ٍجً ٚثؾش ٚإٌّزَج١ٓ اٌطٍجخ ؽٛاهٞ فٟ ػوػذ

 .اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد

 

 اٌنٞ ، ٚاٌّزٛاطً اٌىج١و ٚكػّٗ ثغلاك عبِؼخ هئ١ٌ اٌٍّٛٛٞ، عٛاك ٍِٛٝ اٌلوزٛه األٍزبم اٍزؾَبْ اللٝ لل ٌإلػالَ اإلثلاػٟ إٌشبؽ ٘نا أْ ثبٌنوو عل٠و  

 أٞ كْٚ ثّٛػٛػ١خ اإلثلاػ١خ اإلػال١ِخ ِٛػٛػبرٗ ٠َزٍُٙ أْ فٟ ٌإلػالِٟ ٚفظجخ ِٕبٍجخ أهػ١خ رإٌٍ ٌىٟ ٌٚألٍزبم ٌٍطبٌت اٌوط١ٓ اٌؼٍّٟ إٌّبؿ ٚفو

 ٌإلػالَ ٘بئٍخ ئِىب١ٔبد ٍٚقود اٌغبِؼخ هئبٍخ ١٘أد ؽ١ش ٌٚإلػال١١ِٓ، ٌإلػالَ ٚاٌَّبٔلح ٌٍلػُ ٚونٌه ٚالؼ١خ، ػّٓ ٌٍّغزّغ ٠ملِٙب وٟ ئؽٕبة، أٚ ِجبٌغخ

 االٌىزوٟٚٔ ٌٍّٛلغ ػظو٠خ رىٌٕٛٛع١ب آفو ِٓ اٌغبِؼخ ٚفود ِب ِغ ّٔٛمع١ب، ئػال١ِب هث١ؼب اٌّلح ٘نٖ فٟ اٌغبِؼخ رشٙل هلل ٚاٌؾّل اٌزؼ١ٍّٟ، ثبٌٛالغ ٠ٕٙغ وٟ

 .ٚاٌؼاللبد اإلػالَ ٌٚمَُ
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 العالمً المرأة ٌوم ذكرى - بغداد جامعة فً رائدات

 

 فً المتمٌزات النساء من نخبة بتكرٌم وتقوم النسوٌة، العلمٌة شخصٌاتها بغداد جامعة تستذكر العالمً، المرأة ٌوم ذكرى مع  

 السنوٌة، الذكرى هذه ومع اإلداري، أو العلمً الصعٌد على منجزات من المرأة حققته وما ممٌزة، مكانة للمرأة لتمنح الجامعة،

 فً المرأة وأهمٌة الموضوع هذا وألهمٌة المعلمة، وهً األخت وهً األم فهً المرأة، رعاٌة فً اهتماما تولً الجامعة فان

 تخرٌج خالل من المجتمع بناء فً ساهمن ممن والسٌما المجتمع بناء فً المرأة دور نؤكد فإننا استثناء، دون عامة المجتمعات

 المرأة وإبداعات بطاقات االهتمام كل تولً زالت وال كانت الجامعة بأن أٌضا نؤكد وهنا والطالبات، الطلبة من عظٌمة أجٌال

 نالحظه وما المجتمع، فً كبٌرة شرٌحة استحسان فتنال ومتمٌز، فاعل حضور لها لٌكون المجتمع، فً ومؤثرا فاعال عنصرا

 أو بغداد، جامعة جامعتنا فً بالغ باهتمام فتحظى كافة، المجاالت فً ومؤثرا فاعال عنصرا باتت المرأة فان اإلعالم، وسائل فً

 هادي، عزٌز رٌاض الدكتور المساعد األستاذ نشره ما ولعل تقوٌم، أحسن المرأة وٌقٌم ٌحترم الذي العراقً مجتمعنا فً

 المرأة باحترام بغداد، جامعة فً أو العراق فً والمفكرٌن العلماء لرؤٌة وبناء إنسانً تعبٌر الجامعة، لرئٌس العلمً المساعد

 فً كثٌرة مجاالت وتطوٌر بناء فً مسٌرتها عبر المجتمعات، فً فاعال عنصرا كونها واإلنسانً التربوي شانها وتعظٌم

 .المجتمعات

 المرأة وصف فً هادي عزٌز رٌاض الدكتور فكر فً جاد ما واختار الموضوع هذا تابع االلكترونً الموقع فرٌق      

 فً والحٌوي الهام الموضوع هذا نشر نعٌد والٌوم العراقً، مجتمعنا فً البناءة الصور أروع جسدت التً المجاهدة، العراقٌة

 .2008 للعام نٌسان شهر من 12 رقم بالعدد بغداد جامعة صدى مجلة فً أعوام خمسة قبل نشره تم أن بعد االلكترونً، موقعنا
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 بغداد لجامعة عالمية شهادة

 
 أٚ اٌّؾٍٟ اٌَّزٜٛ ػٍٝ ِجٙوح ٔزبئظ ِٓ رؾظً ِب ِغ صّبه٘ب رغٕٟ ثلأد اٌزؼ١ٍُ، ٚالغ رط٠ٛو فٟ ثغلاك عبِؼخ اػزّلرٙب اٌزٟ اإلٍزوار١غ١خ اٌقطؾ أْ ٠جلٚ   

 ٚاٌغبِؼخ اٌىجوٜ اٌغبِؼخ أٔٙب عل٠ل ِٓ ٌزإول اٌؼب١ٌّخ، ٚاٌشٙبكاد ٚاٌزم١١ّبد اٌغٛائي ِٓ عٍّخ اٌغبِؼخ ا١ٌَٛ رؾظل اٌّضّوح اٌغٙٛك ِٚغ اٌؼبٌّٟ، أٚ اإلل١ٍّٟ

 ٚاٌغٛائي اٌشٙبكاد ٟ٘ فىض١وح مٌه، ػٍٝ طو٠ؼ ك١ًٌ اٌغبِؼخ فو٠غٟ ٠ؾممٙب اٌزٟ إٌّغياد ٌٚؼً اٌؼوثٟ، ٚاٌؼبٌُ األٍٚؾ اٌشوق أٚ اٌؼواق فٟ األَ

 ٌٚؼً اٌؼب١ٌّخ، اٌغبِؼبد ِٓ لو٠ٕبرٙب ِغ اٌغبِؼخ رزَبثك صُ ِٚٓ ثبٌغبِؼخ، اٌطبٌت أٚ ٌألٍزبم أٚ ٌٍجبؽش اٌضمخ ٌزياكا ِز١ّيح، ٔزبئظ ِٓ رؾمك ِب ِٚغ ٚاٌزم١١ّبد،

 ٌنا اٌّغزّغ، فٟ ٌٍغبِؼخ ٚاإلَٔبٟٔ األوبك٠ّٟ اٌٛاعت ٔؾٛ اٌّؼٟ فٟ ٚاٌغل٠خ اٌؼًّ ٚر١وح ِٓ ري٠ل ئّٔب ػلح، ِغبالد ٚفٟ ػ١ٍٙب رؾظً اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ اٌشٙبكاد

 ؽج١ؼٟ وبٍزؾمبق اٌغبِؼخ ػ١ٍٙب رؾظً وض١وح ٍبهح ٔزبئظ فبْ ٕ٘ب ِٓ اٌزؼ١ٍُ، ٚالغ فٟ رط٠ٛو٠خ فطؾ ِٓ هٍّذ ِب ِغ ٚوج١و، ِزٛاطً ّٔٛ فٟ اٌغبِؼخ فبْ

 .وج١وح ػ١ٍّخ ٚوفبءاد ئِىب١ٔبد ِٓ رزّزغ ٌّب

 ٚاٌزملَ اٌزطٛه فٟ عل٠لح ثشوٜ ا١ٌَٛ ٌٕب ١ٌيف وض١وح، ػب١ٌّخ ٚشٙبكاد عٛائي ؽظل أْ ثؼل أفوٜ ِوح ٠زفٛق عبِؼزٕب فٟ االٌىزو١ٔٚخ اٌؾبٍجخ ِووي   

 ِووي ٠ؾظً كءٚة ٚػًّ ِؼ١ٕخ عٙٛك ٚثؼل إٌّطمخ، فٟ ٚاألوبك١ّ٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌّإٍَبد وجوٜ ِٓ ف١ىْٛ األٍٚؾ، ٚاٌشوق اٌؼواق َِزٜٛ ػٍٝ األوبك٠ّٟ

 ٚاْ إٌّظّخ، ٘نٖ لجً ِٓ اٌّضجزخ ٌٍّؼب١٠و ِٛاوت اٌّووي ثبْ ٌزإ٠ل اٌؼب١ٌّخ، االػزّبك٠خ ِٕظّخ ِٓ شٙبكح ػٍٝ اٌؼواق فٟ ِإٍَخ وأٚي االٌىزو١ٔٚخ اٌؾبٍجخ

 اٌّووي ثي٠بهح إٌّظّخ فجواء ل١بَ ٟٚ٘ ٚاؽلح، فطٛح ئال ٠زجمٝ ٌُ ؽ١ش اٌؼب١ٌّخ، االػزّبك٠خ ػٍٝ اٌؾظٛي ثبرغبٖ فطٛاد صالس رغبٚى لل اٌؾبٍجخ ِووي

 فالي اٌؼب١ٌّخ االػزّبك٠خ ِٕظّخ ٍٚزمَٛ إٌّظّخ، ئٌٝ أهٍٍذ اٌزٟ اٌزفظ١ٍ١خ اٌزمبه٠و ِغ ِطبثمزٗ ِٚلٜ اٌؾبٍجخ، ِووي فٟ اٌؼًّ ١ٍو ػٍٝ وضت ػٓ ٌالؽالع

 .اٌشٙبكح ٘نٖ ػٍٝ ؽظٌٛٗ ٚو١ف١خ ( www.iao.org) ٌٙب االٌىزوٟٚٔ اٌّٛلغ ػٍٝ اٌؾبٍجخ ِووي ألكاء األٌٟٚ، اٌزم١١ُ رفبط١ً ثٕشو اٌّمجً، األٍجٛع

 ِووي ِل٠و ؽ١ّل غَبْ اٌلوزٛه األٍزبم ِغ ِىضفب ؽٛاها أعوٜ ٍٍّبْ، ػجلاٌجبٍؾ اٌلوزٛه اٌّٛلغ رؾو٠و ٚهئ١ٌ  اٌّٛلغ ثّل٠و االٌىزوٟٚٔ ثغلاك عبِؼخ ِٛلغ  

 ٠ٕزٟٙ ال كءٚة ٚثؼًّ َِزّو ثبٔشغبي اٌّووي أْ وْٛ ِمزؼجب، ٌمبء وبْ فمل ٚوبٌؼبكح اٌّووي، ؽٛي اٌزطٛهاد آفو ٌّؼوفخ اٌغبِؼخ، فٟ االٌىزو١ٔٚخ اٌؾبٍجخ

 ٌنٌه ٚٔظوا ِٚل٠و٘ب، اٌّووي ثٙب ِشغٛي وض١وح، أػّبي ِٓ ٚغ١و٘ب اٌؾبٍٛث١خ اٌّؼلاد ٌظ١بٔخ أٚ ٌٍؾبٍجبد، اٌّووي٠خ االِزؾبٔبد أٚ اٌزله٠ج١خ اٌلٚهاد ِغ

 ِٓ ثبد رمو٠جب ٍٕٛاد فٌّ ِٕن ِووئب اٍزمو أْ ثؼل لبئال، اٌّووي ِٓ غَبْ اٌلوزٛه ١ٌف١لٔب ِؼٕب، اٌّووي ٔشغً ال وٟ ِطٛي، اٌؾٛاه ٠ىْٛ ال أْ لوهٔب

 اٌزط٠ٛو٠خ اٌّإٍَبد وجوٜ ِٓ وض١وح ػوٚع ٚرٍم١ٕب ٚاٌزله٠ت، ٚاٌزط٠ٛو اٌؾبٍجبد ِغبي فٟ اٌؼب١ٌّخ أٚ اٌل١ٌٚخ اٌّإٍَبد ِٓ اٌىض١و ٌلٜ اٌّؼزّلح اٌّواوي

 رّٕؼ ال اٌّإٍَبد ٘نٖ وبٔذ أْ ثؼل األٍٚؾ، اٌشوق فٟ أٚ اٌؼواق فٟ ٌٙب اٌّّضً ثّضبثخ ٌٕىْٛ ٚاالفزجبهاد، اٌىِٛج١ٛرو ِغبي فٟ اٌزله٠ج١خ أٚ ٚاألوبك١ّ٠خ

 ٚمٌه اٌّووي، فٟ وج١وح ٚصجبرب ؽممٕب لل اٌغبِؼخ، هئ١ٌ اٌٍّٛٛٞ ٍِٛٝ اٌلوزٛه األٍزبم ٚفؼً ٚعً ػي هللا ٚثفؼً ٚا١ٌَٛ اٌؼواق، فبهط ئال اٌل١ٌٚخ شٙبكارٙب

 ٌؼٍّٕب، اٌَّزّوح ِزبثؼزٗ فالي ِٓ ٚونٌه اٌّووي، فٟ ٌؼٍّٕب إٌّٛمعٟ إٌّبؿ فٍك فٟ اٌغبِؼخ هئ١ٌ ثٙب ٠زّزغ اٌزٟ ٚاٌّٛػٛػ١خ ٚاٌلها٠خ اٌؾىّخ فالي ِٓ

 اٌّبػٟ اٌؼبَ فٟ افز١و اٌنٞ ِووئب ؽغُ ِغ رزٛاءَ ٔزبئظ ٔؾمك أْ ِٓ رّىٕب هلل ٚاٌؾّل اٌّووي، فٟ اٌؼًّ رؼزوع وبٔذ اٌزٟ اٌّؼٛلبد ِٓ ٘بئً وُ ٚرن١ًٌ

 اٌٛالغ ٚفٟ ا٢ْ، ػ١ٍٗ ٔؾٓ اٌنٞ اٍزؾمبلٕب ٕٔبي وٟ اٌغبِؼخ، هئ١ٌ ثّؼ١خ ػل٠لح ٍٕٛاد ِٕن ٌٗ اإلػلاك رُ لل األِو ٘نا ِضً أْ ٚثبٌطجغ اٌؼبٌُ، فٟ ِووي وأفؼً

 ِغبي فٟ ٚفظٛطب َِزّو، رملَ فٟ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؼٍَٛ ثبْ رؼٍّْٛ فىّب اٌل٠غ١زبي، اٌؼًّ رط٠ٛو فٟ ا٢ْ ٌٗ ٔقطؾ ِب ِغ مٌه ِٓ ٚاٍغ اوجو ؽّٛؽبرٕب أْ

 ِزملَ وّووي ثٙب، ٔزّزغ اٌزٟ ٚاإلِىب١ٔبد اٌغٙٛك ؽغُ ٠ٚالءَ ٠ٕبٍت ِب ِغ ِزّبش١خ ؽّٛؽبرٕب رىْٛ أْ ٠ٕجغٟ ػبٌّٟ، ثَّزٜٛ وّووي ٕ٘ب ٚٔؾٓ اٌىِٛج١ٛرو،

 ِؼٕب ٌٍزؼبًِ ثبٌؼوٚع رزملَ اٌؼب١ٌّخ اٌّإٍَبد ِٓ اٌؼل٠ل عؼً ِب ٚ٘ٛ ثبٌؼبٌُ، ٠ؾلس ِب آفو ِغ َِزّو رٛاطً فٟ فٕؾٓ ٌنا اٌّزملِخ، اٌغبِؼبد ثبلٟ ِغ

 األٍٚؾ، اٌشوق كٚي ثؼغ ِغ أٚ اٌؼواق فٟ األٌٚٝ اٌشٙبكح ٟ٘ اٌشٙبكح ٘نٖ ثبْ غَبْ اٌلوزٛه ٌٕب أػبف االػزّبك٠خ اٌشٙبكح ٚػٓ ّٔٛمع١خ، أوبك١ّ٠خ وّإٍَخ

 ئّٔب ف١ٗ ٔؼًّ اٌنٞ اٌّووي فبْ األِو ٘نا ِضً ٚثطج١ؼخ اٌم١ب١ٍخ، اٌشوٚؽ ِٓ عٍّخ ٚرزغبٚى رقطٟ ٌُ ِب اٌغبِؼبد ثبلٟ االػزّبك٠خ رٕبي أْ اًٌَٙ ِٓ ف١ٌٍ

 أٚ األوبك١ّ٠خ، اٌزؾ١خ ٚث١ٕزٗ ِؼلارٗ ؽ١ش ِٚٓ اٌّووي َِبؽخ ؽ١ش ِٓ ٚمٌه اٌلٚي، ثؼغ فٟ أٚ اٌؼواق فٟ اٌؾبٍٛث١خ اٌّواوي ِٓ اٌؼل٠ل ػٍٝ رزفٛق ثاِىب١ٔبد

 ثؼغ رفوػٙب اٌزٟ االشزواؽبد ِٓ اٌىض١و ٚثٌَٙٛخ، ٚٔزغبٚى ٔقطٛ أْ ِٓ ٔزّىٓ أْ عؼٍٕب ِب ٚ٘ٛ ف١ٗ، اٌّؼزّلح ٚاٌجوِغ١بد ف١ٗ اٌّزقظظ١ٓ فالي ِٓ

 اٌفمواد ئال ِووئب، فٟ ِزٛافوح اٌشٙبكاد ٘نٖ ِضً ف١ٙب ٕٔبي الْ رشزوؽ اٌزٟ اٌفمواد اغٍت أْ أش١و أْ أٚك ٕٚ٘ب االػزّبك٠خ، اٌشٙبكح ٌّٕؼ اٌؼب١ٌّخ اٌّإٍَبد

 فبهعخ ألٍجبة ِووئب ى٠بهح فٟ اٌّزقظظ١ٓ أٚ اٌَّزشبه٠ٓ ثؼغ ِٕٙب ٠ؼزنه لل اٌزٟ ا١ٌّلا١ٔخ وبٌي٠بهاد ئهاكرٕب ػٓ فبهعخ األؽ١بْ ثؼغ فٟ رىْٛ اٌزٟ

 اٌّإٍَبد ِّٚض١ٍٓ ٚاٌَّزشبه٠ٓ اٌٛفٛك ٍَٕٚزؼ١ف اٌؼمجخ، ٘نٖ ٔزغبٚى أْ اٌٍّٛٛٞ ٍِٛٝ اٌلوزٛه لجً ِٓ عجبهح ٚثغٙٛك رّىٕب مٌه ِٚغ ئهاكرٕب، ػٓ

 ِغ ٚثبٌَٕجخ ػل٠لح، ٚثّغبالد اٌزواف١ض رٍه اغٍت ٕٔبي أْ ِٓ رّىٕب هلل ٚاٌؾّل ٌّووئب، اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌزواف١ض ٌٕٕبي أٚ اٍزؾمبلبرٕب ٌٕٕبي ِووئب، فٟ اٌؼب١ٌّخ

 ػلح، ارغب٘بد ٚٚفك ِزٛاى٠خ ِٕظِٛخ ٚفك ٕ٘ب ١َ٠و اٌؼًّ ثبْ أش١و أْ أٚك ٕٚ٘ب اٌفموح، ٘نٖ َٔزىًّ ٌىٟ اٌٛفل، الٍزمجبي لبئُ فبٌؼًّ " iao " االػزّبك٠خ شٙبكح

 ٚرٛط١ف ٚثوِغ١بد ٚئكاِخ ط١بٔخ ِٓ ِٛاى٠خ ثّٙبَ ٔمَٛ ونٌه رله٠ج١ٗ، أٚ رط٠ٛو٠خ ثلٚهاد ٔمَٛ فإٔب اٌؼ١ٍّخ، اٌشٙبكاد ٌّٕؼ افزجبهاد ٌل٠ٕب أْ فجبٌٛلذ

 اٌغٙبد ِٓ اٌؼل٠ل اٍزؾَبْ ٍٕٔب لل هلل ٚاٌؾّل اٌؼٛئٟ، اٌىبثً ػجو أٚ اٌظٕبػ١خ األلّبه ػجو االرظب١ٌخ اٌشجىبد ٚهثؾ اٌؾبٍٛث١خ، اٌؾبالد ِٓ ٌٍىض١و ِٚؼبٌغبد

 ِووئب ِغ اٌّزؼبًِ ١ٍزّزغ هللا شبء ٚاْ االٍزشبهٞ، أٚ االفزظبطٟ ثؼٍّٕب ٔيٚك٘ب اٌزٟ اٌؾى١ِٛخ اٌلٌٚخ ٌّإٍَبد أٚ اٌغبِؼخ فٟ ٍٛاء ِؼٙب ٔزؼبًِ اٌزٟ

 ِٓ ٍٕٔب٘ب اٌزٟ اٌشىو ٚوزت اٌّواٍالد ػجو أٚ اٌزمل٠و٠خ اٌشٙبكاد ِٓ اٌؼل٠ل ػجو ِٕٗ رأولٔب ِب ٚ٘ٛ ثبٌغبِؼخ، ِزَّه ٍزغؼٍٗ اٌزٟ االِز١بىاد، ِٓ ثّي٠ل

 اٌزٟ إٌَت ِلٜ ػٓ اٌزؾو٠و هئ١ٌ اٍزفَو لل غَبْ اٌلوزٛه ِغ اٌٍمبء ِٓ االٔزٙبء ٚثؼل ِؼٕب، رزؼبًِ اٌزٟ اٌؼوال١خ غ١و ؽزٝ أٚ اٌؼوال١خ اٌّإٍَبد أٚ ا١ٌٙئبد

 ؽ١جخ ٍّؼخ ٔبي لل اٌغبِؼخ ِٛلغ ثبْ ِغ١جب ٌٍّٛلغ، اٌّووي اٍزطالػبد ػجو اٌغبِؼخ، فٟ االٌىزوٟٚٔ ِٛلؼٕب ِغ ٚاٌزؼبًِ االٍزغبثخ فٟ اٌؾبٍجخ، ِووي ثٙب ٠مَٛ

 ٠ٚزفٛق ٠زملَ اٌغبِؼخ ِٛلغ ثبْ ِووئب ػجو ٚاالرظبي إٌزبئظ رش١و ؽ١ش اٌّٛلغ، للِٗ ِب ِغ اٌزّبٍٗ رُ لل عنهٞ رؾَٓ ٚاْ اٌؼب١ٍِٓ، للِٗ ِب ِغ ٌٍغب٠خ،

 Ranking " ػب١ٌّب اٌغبِؼبد ثزم١١ُ اٌقبص ٠ٚجِٛزووٌ " webometrics" اٌؼبٌّٟ اٌزم١١ُ ِٛلغ ِغ فظٛطب ؽممٙب اٌزٟ اٌؼب١ٌّخ إٌزبئظ فالي ِٚٓ وض١وا،

Web of World universities "، ِووي ا٢ْ ١ٌٕبي ٚونٌه اٌؼبٌُ، فٟ عبِؼخ آالف ػشوح ِٓ أوضو ػٍٝ ١ٌزفٛق ِؼٗ كفٛي أٚي ِغ ٌٍّٛلغ ٘بئً رملَ فٕٙبن " 

 فظٛطب ا١ٌّّيح، إٌزبئظ ِٓ رؾظل فأٔٙب إٌزبئظ ٘نٖ ِٚغ اٌغبِؼخ أْ ٚاهٜ ػب١ٌّخ، عبِؼخ 20000 ِٓ الوضو اٌزظ١ٕف ػٓ فبهط اٌّٛلغ وبْ أْ ثؼل " 7095

 .اٌي١ِٕخ اٌّلح االػزجبه ثٕظو أفنٔب إٔٔب ٌٛ

 اٌي٠بهح ٚٚصمٛا االٌىزوٟٚٔ، اٌؾبٍجخ ٌّووي ا١ٌّّيح إٌزبئظ ٘نٖ ػٍٝ غَبْ ٌٍلوزٛه ٚاٌزجو٠ىبد اٌؾبهح اٌزٙبٟٔ للِب اٌزؾو٠و ٚهئ١ٌ اٌّٛلغ ثّل٠و اٌؼًّ فو٠ك  

 .اٌفٛرٛغواف١خ اٌظٛه ِٓ ثّغّٛػٗ
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 األول المركز تحصد بغداد جامعة

 رؾظل فأٙب اٌوط١ٕخ، اٌؼب١ٌّخ وبٌغبِؼبد اٌّز١ّي اٌؼٍّٟ إٌّٙظ فٟ ٚهلٟ ر١ّي ِٓ ثغلاك ٌغبِؼخ ِؼٙٛك ٘ٛ ٚوّب وبٌؼبكح   

 فٟ اٌغبِؼخ ِٓ ِؼ١ٕخ عٙٛك ٚثؼل ػِّٛب، ٚاألوبك١ّ٠خ اٌو٠بػخ أٚ اٌضمبف١خ أٚ اٌؼ١ٍّخ ِشبهوبرٙب أغٍت فٟ اٌّزملِخ اٌّواوي كائّب

 كػٛاد ٌٙب رٛعٗ ِب وض١وا اٌغبِؼخ فبْ اٌظؾ١ؼ، األوبك٠ّٟ إٌّبؿ ٚر١ٙئخ اٌغبِؼخ، فٟ ٌٍجبؽض١ٓ ٚرؾ١َٕٗ األوبك٠ّٟ اٌٛالغ رط٠ٛو

 ِغ ثغلاك عبِؼخ ِٓ ثبؽض١ٓ ٚثّشبهوخ فبهعٗ، أٚ اٌؼواق كافً ٍٛاء اٌلها١ٍخ ٚاٌؾٍمبد ٚإٌلٚاد اٌّإرّواد فٟ ٌٍّشبهوخ

 ٌٍٕشبؽ ٠ىْٛ فبص ٚر١ّي فبطخ ٔىٙخ فبْ اٌؼواق، كافً رؼمل اٌزٟ إٌلٚاد أٚ اٌّإرّواد فٟ اٌؼوال١خ، اٌغبِؼبد ى١ِالرٙب

 رٕبي اٌجبؽض١ٓ، ٚعٙٛك ٚعً ػي هللا ٚثؾّل اٌؼوال١خ، اٌغبِؼبد فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌشقظ١بد اغٍت ػٕٗ أفظؾذ ِب ٚ٘ٛ اٌؼٍّٟ،

 اٌغبِؼخ، ثبؽضٟ ِٓ ِز١ّيح ِغّٛػخ ثٗ لبِذ ِب اٌّؾبفً، ٘نٖ ٚآفو اٌؼوال١خ، اٌؼ١ٍّخ اٌّؾبفً فٟ اٌّزملِخ اٌّواوي اٌغبِؼخ

 شؼبه رؾذ أؼمل ٚاٌنٞ" اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد  فٟ اٌَّزّو اٌزؼ١ٍُ ٌزط٠ٛو اٌضبٟٔ اٌّإرّو "اٌجظوح عبِؼخ ِإرّو فٟ ٌٍّشبهوخ

 ئٍّبػ١ً طبٌؼ اٌلوزٛه األٍزبم ٚثؾؼٛه ِزٕٛػب، ثؾضب 52 اٌّإرّو ٔبلش ٚلل ،"اٌّغزّغ ئٌٝ اٌغبِؼخ ؽو٠ك اٌَّزّو اٌزؼ١ٍُ"

 .ٚاٌطٍجخ ٚاألٍبرنح اٌجبؽض١ٓ ِٓ ِٚغّٛػخ اٌغبِؼخ فٟ اٌى١ٍبد ػّلاء ِٓ ٚػلك اٌجظوح عبِؼخ هئ١ٌ إٌغُ

 ٌٍجؾش ٚكػّٗ صٕبئٗ ػٓ ٚأػوة ثبٌّإرّو، اٌّشبهن اٌجؾضٟ اٌفو٠ك اٍزمجً اٌٍّٛٛٞ عٛاك ٍِٛٝ اٌلوزٛه ثغلاك عبِؼخ هئ١ٌ 

 وً رملَ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ ١َِٚورٙب ٔٙغٙب فٟ ِبػ١خ اٌغبِؼخ أْ ِإولا اٌّإرّو، فٟ اٌجبؽض١ٓ وً عٙٛك ػٍٝ ِضٕٟ ٌٍٚجبؽض١ٓ، اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ ِإرّو فٟ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽضْٛ ٚثبكه اٌّغزّغ، فلِخ فٟ كِٚب ٍزجمٝ اٌغبِؼخ ٚاْ اٌؼوالٟ، ٌٍّغزّغ ٚئِىب١ٔبرٙب فلِبرٙب

 ِل٠و ١ِٕو اٌىو٠ُ ػجل األٍزبم ٚثؾؼٛه اٌغبِؼخ، هئبٍخ ئٌٝ اٌّإرّو ػٍٝ األٌٚٝ اٌغبئيح ٚر١ٍَُ اٌز١ّي كهع ثزمل٠ُ اٌجظوح

 ٚاإلػالَ اٌؼاللبد ِل٠و اٌؼّواْ وبظُ ٚاٌلوزٛه اٌضمبف١خ، اٌؼاللبد ِل٠و اٌؼياٚٞ طجبػ اٌلوزٛه ٚاألٍزبم اٌغبِؼخ، هئبٍخ ِىزت

 هئبٍخ ئٌٝ ٚؽؼو االٌىزوٟٚٔ، اٌّٛلغ رؾو٠و هئ١ٌ ٍٍّبْ ػجلاٌجبٍؾ ٚاٌلوزٛه ٚاٌز١َٕك، اٌّزبثؼخ ِل٠و ك٘ش ٔؼّخ ٚاٌلوزٛه

 طجوٞ، اٌَالَ ػجل كاٚك اٌلوزٛه اٌَّبػل ٚاألٍزبم ، ىا٠و ػٍٟ ٍؼل ك.ا ِٓ وً ُٚ٘ اٌّإرّو فٟ اٌّشبهوْٛ اٌجبؽضْٛ اٌغبِؼخ

 اٌلوزٛه اٌَّبػل ٚاألٍزبم اٌؼ١َبٚٞ، ٔبطو ه١٘ف اٌلوزٛه اٌَّبػل ٚاألٍزبم إٌَلٞ، فبْ ثله ٔبى اٌلوزٛهح اٌَّبػل ٚاألٍزبم

 اٌغٕبثٟ عؼلاْ ؽَٓ ئ٠ّبْ ك.َ ٚ اٌؼجبٍٟ اٌؼي٠ي ػجل ش١ّبء اٌلوزٛهح ٚ اٌٍّٛٛٞ ؽج١ت ِؾّل

 اٌّملِخ اٌؼ١ٍّخ اٌجؾٛس ٚٔٛػ١خ ؽج١ؼخ ػٛء فٟ ٚمٌه اٌّشبهو١ٓ، وً ٚاٍزؾَبْ ؽ١ّجب طلٜ اللٝ لل اٌّإرّو أْ ٠نوو  

 اغٍت ِشبهوخ ؽ١ش ِٓ ِز١ّيا ٌٍّإرّو اٌؾؼٛه ٚوبْ هئ١َخ، عٍَبد صالس ث١ٓ اٌّإرّو ثؾٛس رٛىػذ ؽ١ش ٌٍّإرّو،

 ٚاٍؾ ٚ ٚاألٔجبه ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌّٛطً اٌَّزٕظو٠خ عبِؼبد ئػبفخ ثغلاك، عبِؼخ اٌؼو٠مخ عبِؼزٕب ِٕٚٙب اٌؼوال١خ اٌغبِؼبد

 اإلَٔبٟٔ، ٚاٌطبثغ اٌؼٍّٟ اٌطبثغ ماد اٌى١ٍبد ِٓ ػلك فٟ اٌَّزّو اٌزؼ١ٍُ اٌجؾٛس ٚرٕبٌٚذ ١َِٚبْ، ٚرىو٠ذ ٚثبثً ٚاٌمبك١ٍخ

 ٌٍّٕب٘ظ اٍزؼّبٌٙب فٟ رٕٛػذ ٚاٌزٟ ا٢فو٠ٓ، اٌجبؽض١ٓ ِٓ ِٕبلشزٙب ٚرُ اٌؼ١ٍّخ اٌّإرّو عٍَبد فٟ اٌجؾٛس ع١ّغ ئٌمبء رُ ٚوّب

 اٌزملَ ٔٛػ١خ ٌٍّشبهو١ٓ ٠َغً ِب ٚ٘ٛ اٌزبه٠قٟ، ٚإٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚإٌّٙظ اٌٛطفٟ ٚإٌّٙظ اٌزغو٠جٟ إٌّٙظ ث١ٓ اٌؼ١ٍّخ

 فٟ ٚاٌّؼٙٛك اٌّؼوٚف اٌجظوٞ ٚاٌزٕظ١ُ اٌىوَ ػٓ ػجو لل اٌّإرّو ٚوبْ اٌَّزّو، اٌزؼ١ٍُ ٚئؽبه اٌؼٍّٟ ٌٍجؾش ٚاالهرمبء

 .هائؼخ ئَٔب١ٔخ ٚثّشبػو ٌٍؼ١ف االٍزمجبي ٚؽَٓ اٌؼ١بفخ ووَ ِٓ اٌجظوح ٚأ٘بٌٟ ػٍّبء ثٗ ٠زّزغ ِٚب اٌؼ١ٍّخ، اٌّؾبفً

 ِؾّل اٌلوزٛه اٌَّبػل ٚاألٍزبم ىا٠و ػٍٟ ٍؼل اٌلوزٛه ٌألٍزبم ٟٚ٘ ١ِّيح، ثؾٛس ثضّب١ٔخ اٌّإرّو فٟ عبِؼزٕب شبهوذ     

 اٌَّبػل ٚاألٍزبم طجوٞ ػجلاٌَالَ كاٚك اٌلوزٛه اٌَّبػل ٚاألٍزبم اٌؼ١َبٚٞ، ٔبطو ه١٘ف اٌلوزٛه اٌَّبػل ٚاألٍزبم ؽج١ت

 ػجو ٚلل اٌغٕبثٟ، عؼلاْ ؽَٓ ئ٠ّبْ ٚاٌلوزٛهح اٌؼجبٍٟ ػجلاٌؼي٠ي ش١ّبء ٚاٌلوزٛهح اٌٍّٛٛٞ إٌَلٞ فبْ ثله ٔبى اٌلوزٛهح

ّْ  االٌىزوٟٚٔ ٌٍّٛلغ ٚأّول األ١ّ٘خ، غب٠خ فٟ ثأٔٙب اٌّشبهوخ ٘نٖ ػٓ اٌؼّواْ وبظُ اٌلوزٛه  فٟ كِٚب هائلح ثغلاك اٌغبِؼخ أ

َّّٗ ِٚب اٌؼ١ٍّخ، اٌّؾبفً  ٚاإلكاهح اٌزقط١ؾ فٟ ٚؽىّزٙب ٌٍغبِؼخ اٌلؤٚة اٌؼًّ عٙٛك صّوح رّضً ئّٔب ئٔغبىاد، ِٓ ا١ٌَٛ ٔزٍ

 أ١ّ٘خ ِلٜ ػٓ اٌغبِؼخ هئبٍخ ِىزت ِل٠و اٌىو٠ُ ػجل ١ِٕو األٍزبم أػوة عٙزٗ ِٓ اٌغبِؼخ، فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّوافك ٌىبفخ اٌؾى١ّخ،

 اٌنٞ إٌغبػ ِلٜ ٚػٓ اٌؼي٠ي، ثٍلٔب فٟ اٌّز١ّي اٌزؼ١ٍُ ٌٛالغ اٌّشوق اٌٛعٗ رؼىٌ اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّإرّواد فٟ اٌّشبهوبد ٘نٖ

 أ٠ؼب ٚاٌّٙوعبٔبد، ٚاٌَّبثمبد اٌؼ١ٍّخ ثبٌّؾبفً ٚاٌغٛائي األٍّٚخ ٚؽظل ثبٌّشبهوبد ر١ّي٘ب فٟ اٌؼّاللخ عبِؼزٕب ثٗ رزّزغ

 ِؾلٚك اٌال ٚكػّٙب اٌغبِؼخ ا٘زّبَ ِلٜ ٚػٓ اٌؼ١ٍّخ اٌّشبهوخ ثٙنٖ اٌغبِوح ٍؼبكرٗ ػٓ اٌؼ١َبٚٞ ٔبطو ه١٘ف اٌلوزٛه أػوة

 ِب وض١وا اٌنٞ اٌٍّٛٛٞ، ٍِٛٝ اٌلوزٛه اٌغبِؼخ ٌوئ١ٌ ٚاٌزمل٠و اٌشىو ثىً اٌّشبهو١ٓ ىِالئٗ ػٓ ١ٔٚبثخ ِزملِب اٌؼٍّٟ، ٌٍجؾش

 ٔغل صُ ِٚٓ ٌٕب، ِؾلٚكح اٌال ٚاإلِىبٔبد اٌؼٍّٟ إٌّبؿ ف١ٛفو اٌوط١ٕخ، اٌؼ١ٍّخ ثبٌّؾبفً اٌجبؽض١ٓ ِشبهوبد ػٍٝ ٠ٚؾوص ٠زفمل

 االٌىزوٟٚٔ ٌٍّٛلغ ث١ّٓ ونٌه اٌجؾض١خ، ٌٍغٙٛك ٚرمل٠و كػُ ِٓ عبِؼزٕب رملِٗ ٌّب ػوفبٔب اٌّزملِخ اٌّواوي ٔزجٛأ ثأْ ٍِي١ِٓ أٔفَٕب

ّْ  ٚاٌز١َٕك اٌّزبثؼخ ِل٠و ك٘ش ٔؼّخ اٌلوزٛه  ٚاالهرمبء اٌز١ّي ِؼبٟٔ ثىً ِز١ّيح عٙٛك ٟ٘ ئّٔب ثغلاك ٌغبِؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌغٙٛك أ

 ٚاإلَٔبٟٔ، اٌفىوٞ ٚاٌزملَ ثبٌوطبٔخ ػوفذ أوبك١ّ٠خ ِإٍَخ ِٚٓ هط١ٕخ، ػ١ٍّخ لبػلح ِٓ ٔبثؼخ ٌىٛٔٙب ٚاإلَٔبٟٔ، اٌفىوٞ

 اٌّٛلغ فو٠ك ٚوبْ اٌّزملِخ، اٌّواوي ٘نٖ اٌغبِؼخ رٕبي أْ األوبك١ّ٠خ، ٌٍمؼب٠ب اٌّززجؼ١ٓ وً أم٘بْ ػٍٝ غو٠جب ٠ىٓ ٌُ ِب ٚ٘ٛ

. اٌفٛرٛغواف١خ اٌٍمطبد ِٓ ثّغّٛػخ اٌٍمبء ٚصّك لل االٌىزوٟٚٔ
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 أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة

 الثانٌة التدرٌبٌة ورشتها تعقد بغداد جامعة فً التربوي لإلرشاد المركزٌة اللجنة .  

 االشرف النجف فً  الجٌوبولتٌك الطابع حول الدولً المؤتمر فً تشارك بغداد جامعة . 

 المعاصرة العراقٌة الدولة نشأة تناقش بغداد بنات تربٌة.   

 الٌابانٌة لألفالم الثالث المهرجان تحتضن بغداد جامعة . 

 االلكترونٌة للمكتبات االنتقال بداٌة االفتراضٌة المكتبة .   

 التربٌة كلٌة فً عمل ورشة الكرٌم القران فً الذهنٌة الخارطة . 

 الهواء تلوث دورة ٌقٌم البٌئٌة الهندسة قسم . 

 الخوارزمً الهندسة كلٌة نشاطات .   

 بغداد جامعة فً االنسان حقوق الفالم االول المهرجان . 

 العراق فً السكن مشاكل ٌناقش الحضري التخطٌط.   

 التربوٌة وقٌمها التعلٌمٌة الدراما تناقش بغداد جامعة فً ندوة.    

 الفوتغرافٌة والصور القصٌر للفلم مهرجانا تحً ... للبنات العلوم كلٌة. 

 الجامعٌٌن الطالب لدى الوعً تعمق بغداد لجامعة اإلسالمٌة العلوم فً ندوة. 

 دراسٌة زماالت خمس على ٌحصل و االٌطالٌة السفارة ٌزور الهندسة كلٌة عمٌد. 

 الثقٌلة النفطٌة المتبقٌات تحوٌل ندوة ٌقٌم الكٌمٌاوٌة الهندسة قسم. 

 بغداد جامعة برئاسة الخاص المصلى افتتاح. 

 العصبٌة الشبكة خوارزمٌة استخدام دراسة ٌستعرض النفط هندسة قسم. 

 بغداد بجامعة الزراعٌة العلوم فً للنانوتكنولوجً التطبٌقٌة االستخدامات. 

 الطلبة مع حوارٌة ندوة فً بغداد محافظ تستضٌف االعالم كلٌة. 

 بغداد بزراعة الحدائق وهندسة البستنة قسم فً دولً خبٌر ٌلقٌها محاضرة. 

 بغداد تمرٌض فً وفنٌة ورٌاضة علمٌة نشاطات. 

 بغداد جامعة فً العالمً المرأة عٌد بمناسبة وحلوٌات معبرة كلمات. 

 العلمٌة مختبراته ٌحدث الهندسة الكلٌة فً الحاسبات هندسة قسم. 

 الكهربائٌة المحركات سوق و القدرة الكترونٌات مختبر ٌفتتح الهندسة كلٌة فً الكهربائٌة الهندسة قسم. 

 العلمٌة للشؤون العمداء لمعاونً اجتماع ٌعقد العلمٌة الشؤون قسم. 

 السلٌمانٌة فً عمل بورشة وتشارك الجامعة بطولة نهائً إلى تتأهل بغداد تمرٌض. 

 ندوة فً جامعة بغداد تنبه الى مخاطر االدمان على المخدرات. 

 لمؤتمر عشر الثانٌة الدورة فً تشارك بغداد هندسة SPE North Africa Technical ًمصر ف. 

 السنوي الموسٌقً المهرجان فً تشارك الخوارزمً – الهندسة كلٌة. 

 المنتهٌه للمراحل الخوارزمً الهندسة بطلبة تلتقً االلمانٌة سٌمنس شركة. 

 التكنولوجٌة وارشو وجامعة الخوارزمً - الهندسة علمً تعاون. 

 العلٌا الدراسات طلبة من لعدد مالٌة مكافات تصرف بغداد جامعة. 

 السنوي الموسٌقً المهرجان فً تشارك الخوارزمً – الهندسة كلٌة. 

 والجدل التصورات من قرون بعد التارٌخ مجرى غٌر عراقً عالم. 
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