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 ِغزمجً االعىبْ ٚاٌؾبعخ اٌغى١ٕخ ٠ٕبلؾٗ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ

 
 
 

عبِؼخ ثغذاد ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح االػّبس ٚاالعىبْ  -البَ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ ٚاالل١ٍّٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب 
االعىبْ ٚاٌؾبعخ اٌغى١ٕخ فٟ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌجٍذ٠بد ٚاالؽغبي اٌؼبِخ ٔذٚح ػ١ٍّخ رؾذ ػٕٛاْ )ِغزمجً 

اٌؼشال١خ( ار رٕبٚي خقٛف١خ ِؾىٍخ اصِخ اٌغىٓ ٚٚالؼٙب ٚآصبس٘ب اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌّغزّغ، ِٚٓ اٌغٛأت 
اٌزٕف١ز٠خ ٚاإلداس٠خ ٚااللزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌقؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاال١ِٕخ ٚاٌج١ئ١خ ٚ رُ خالي إٌذٚح اٌزطشق 

، ِٕٙب ػشك دائشح االعىبْ ٌجشٔبِظ رؾذ٠ش ع١بعخ االعىبْ اٌٛه١ٕخ فٟ اٌٝ ػذد ِٓ اٌّؾبٚس اٌشئ١غخ
دٚس رؾذ٠ش ِؼب١٠ش   ، ٚاػبدح رب١ً٘ رغّؼبد اٌغىٓ اٌؼؾٛائٟ فٟ اٌؼشاق فنال ػٓ ِٕبلؾخ7102اٌؼشاق 

االعىبْ اٌؾنشٞ ٚاٌش٠فٟ فٟ ِغزمجً االعىبْ فٟ اٌؼشاق ٘زا ٚؽنش إٌذٚح ٚص٠شح االػّبس ٚاالعىبْ 
االؽغبي اٌؼبِخ اٌذوزٛسح إٌّٙذعخ آْ ٔبفغ اٚعٟ ِّٚضً سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌّغبػذ ٚاٌجٍذ٠بد ٚ

اٌذوزٛس اعبِخ فبمً ٚٚو١ً اٌٛصاسح إٌّٙذط اعزجشق اثشا١ُ٘ اٌؾٛن ٚػ١ّذ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ 
 .ٚاالل١ٍّٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّزخقق١ٓ فٟ ِغبي االعىبْ
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 ٌّشوض٠خ رٕظُ اعزّبػب ِغ اٌغفبسح االِش٠ى١خاٌّىزجخ ا

 
 

ٔظُ ِشوض ِقبدس اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ثغبِؼخ ثغذاد اعزّبػب ث١ٓ ػ١ّذ و١ٍخ االػالَ االعزبر 
اٌذوزٛس ٘بؽُ ؽغٓ اٌز١ّّٟ ِٚىزت اٌؾؤْٚ اٌضمبف١خ ٌٍغفبسح االِش٠ى١خ ٚرنّٓ االعزّبع ؽذ٠ضب ػٓ دٚس 

بِٙب ف١طشػ اٌؾٍٛي ٌّؾبوً اٌّغزّغ ٚدػب اٌطشفبْ اٌٝ رم٠ٛخ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌقؾبفخ ِٚقذال١زٙب ٚاعٙ
 . اٌقؾبفخ اٌؼشال١خ ٚلغُ اٌقؾبفخ فٟ اٌغفبسح االِش٠ى١خ
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 عبِؼخ ثغذاد رٕظُ ٚسػ ػًّ ؽٛي رؤ١ً٘ ٚرط٠ٛش ِٙبساد خش٠غ١ٙب
 
 

ٚخش٠غ١ٙب ٌغٛق  ٔظّذ ٚؽذح اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزٛظ١ف فٟ سئبعخ عبِؼخ ثغذاد ٚسػ ػًّ ٌزؤ١ً٘ هٍجزٙب
اٌؼًّ ،ار رٕبٌٚذ اٌٛسؽخ فٟ ٠ِٛٙب االٚي هش٠مخ وزبثخ اٌغ١شح اٌزار١خ ٚرُ ػشك هشق ػذ٠ذح ؽذ٠ضخ 

ٚؽشوبد اٌمطبع   ٚػب١ٌّخ ٌىبرجخ اٌغ١ش ٚأٛاػٙب ِٚذٜ ِالئّزٙب ٌغٛق اٌؼًّ ٌٍّؤعغبد اٌؾى١ِٛخ
اك أُ٘ االعئٍخ اٌّزٛلؼخ اٌخبؿ أِب اٌّؾبمشاد االخشٜ فغٍطذ اٌنٛء ػٍٝ ِمبثالد اٌؼًّ ٚاعزؼش

اداسح اٌٛلذ فنالً ػٓ ا١ّ٘خ ِٛالغ اٌزٛافً االعزّبػٟ ِٚذٜ اعزفبدح   اصٕبء اٌّمبثٍخ ٚو١ف١خ
٠ُٚزوش اْ ٘زٖ اٌٛسػ اعزنبفذ إؽذٜ ؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ، ٠ٚؤرٟ اٌغشك ِٕٙب  اٌخش٠غ١ٓ ِٕٙب 

، وزٌه ر١ٙئخ اٌطبٌت  دِظ ِفشداد اٌّؾبمشاد اٌغبثمخ ِٚذٜ االعزفبدٖ ِٕٙب فٟ عٛق اٌؼًّ
ٌٍزمذ٠ُ ػٍٝ اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠طّؼ ٌٙب ثؼذ رؤ١ٍ٘ٗ ٔظش٠بً ٚعٍٛو١بً ٌٙب ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌؾٙبدح اٌؾبفً 

 . ػ١ٍٙب ِٚىبٔخ عبِؼخ ثغذاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠ؾبس ٌٙب ثبٌجٕبْ
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 عبِؼخ ثغذاد ٠جؾش اٌزغشثخ ا١ٌبثب١ٔخ فٟ لطبع اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌىج١شح

 
 ٚسؽخ ػًّ ثؼٕٛاْ  عب٠ىب ا١ٌبثب١ٔخ فشع اٌؼشالجبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ االداسح ٚااللزقبد/ عبِؼخ ثغذادٔظّذ ِٕظّخ 

 

Japanese Experience in the sames and ways to take Advantage to Develop an Attractive 
Environment for Iraqi firms 

، ؽ١ش لذَ اٌؼج١ذٞ ؽشػ رفق١ٍٟ ٌذساعزٗ اٌجؾض١خ  لذِٙب اٌذوزٛس ػالء اؽغبْ اٌؼج١ذٞ اٌزذس٠غٟ فٟ اٌى١ٍخ
ػٓ اٌزغشثخ ا١ٌبثب١ٔخ فٟ لطبع اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ؽ١ش رٕبٚي اٌؼج١ذٞ فٟ دساعزٗ رؾذ٠ذ ِب١٘خ 
اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ِٚؼب١٠ش٘ب ، ِٚٛمؾبً اُ٘ اٌفشؿ ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٙٙب ٚرطشق اٌجبؽش اٌٝ 

د اٌزٟ رغُٙ فٟ رط٠ٛش لطبع اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٌٍغبٔت اٌؾىِٟٛ ٚؽشوبد اٌزم١ٕبد ٚاٌّٙبسا
اٌمطبع اٌخبؿ ، ٚاظٙش اٌؼشك ٌّؾخ ػٓ خقبئـ ٚأ١ّ٘خ اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ فٟ اٌؼشاق ، 
ٚهج١ؼخ اٌؼاللخ اٌٛص١مخ ث١ٓ اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌجطبٌخ اٌّزشرجخ ػٓ اّ٘بي رٍه اٌّؾبس٠غ 
ٚا٠نبػ و١ف١خ ل١بط ربص١ش رٍه اٌؼاللخ فٟ اٌؾذ ِٓ ظب٘شح ثطبٌخ اٌخش٠غ١ٓ اٌغذد فٟ اٌؼشاق ٚرٙذف اٌؾٍمخ 
إٌمبؽ١خ اٌٝ االعزفبدح ِٓ اٌزغشثخ ا١ٌبثب١ٔخ ٚرٛظ١فٙب فٟ ث١ئخ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ٚرمذ٠ُ اٌذػُ ٚاٌخجشح 

لزقبد اٌٛهٕٟ ٚرٛف١ش فشؿ ػًّ ٌُٙ ٚ ٌطٍجخ اٌى١ٍبد ٚاٌخش٠غ١ٓ ٌٍجذء ثّؾبس٠غ فغ١شح رغُٙ ثذفغ ػغٍخ اال
رُ ِٕبلؾخ اٌغجً ٚاٌخ١بساد االلزقبد٠خ اٌّمزشؽخ ٌزط٠ٛش لطبع اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚ ػشك فذ٠ٛ 
ػٓ رغشثخ ا١ٌبثبْ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ، ثؼذ٘ب لبَ اٌجبؽش ثبالعبثخ ػٍٝ اعئٍخ اٌؾنٛس 

١خ اٌغىشر١ش االٚي ٚاٌغىشر١ش اٌضبٟٔ ٌٍغفبسح ا١ٌبثب١ٔخ ِٚذ٠ش اٌٛوبٌخ ٚاٌن١ٛف اٌىشاَ ٚؽنش اٌؾٍمخ إٌمبؽ
ا١ٌبثب١ٔخ ٌٍزؼبْٚ اٌذٌٟٚ ــ عب٠ىب ِىزت اٌؼشاق ، ِٚذ٠ش ِىزت اٌغف١ش ا١ٌبثبٟٔ ٚاػنبء عّؼ١خ عب٠ىب ٚاعبرزح 

ل اٌؾشوبد ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ِّٚضٍْٛ ػٓ ثؼل اٌٛصاساد اٌؼشال١خ ٚارؾبد اٌقٕبػبد اٌؼشالٟ ِّٚضٍٛ ثؼ
 .ا١ٌبثب١ٔخ اٌؼبٍِخ فٟ اٌؼشاق ٚثؼل سعبي االػّبي اٌؼشال١١ٓ
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 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ٠ٕٙؤ اٌطٍجخ ثّٕبعجخ ثذء اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌغذ٠ذ

 
 

ٕ٘ؤ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي هٍجخ اٌغبِؼخ ثزؾى١الرٙب وبفخ 
ِز١ّٕبً ٌُٙ ِض٠ذاً ِٓ اٌزؤٌك ٚاالعزّشاس فٟ اٌّغ١شح اٌؼ١ٍّخ  7102-7102ثّٕبعجخ ثذء اٌؼبَ اٌذساعٟ 

ِب ٠زٕبعت ِغ ِىبٔخ اٌغبِؼخ األَ ٚأوذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ػٍٝ مشٚسح اٌزضاَ اٌطٍجخ ثبٌذٚاَ اٌشعّٟ 
 .ٚاالٔنجبه داخً اٌؾشَ اٌغبِؼٟ وُٛٔٙ ؽجبة اٌّغزمجً ٚثُٙ ٠ُجٕٝ اٌؼشاق
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 ٌفٓ اٌؼشالٟعبِؼخ ثغذاد رٕؼٟ سؽ١ً ػ١ّذ ا

 
 

رٕؼٝ سئبعخ عبِؼخ ثغذاد ِزّضٍخ ثشئ١غٙب االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي فم١ذ اٌفٓ 
اٌؼشالٟ اٌذوزٛس فبمً خ١ًٍ، اٌزذس٠غٟ فٟ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ٚاٌزٞ ٚافٗ االعً ثؼذ فشاػٗ ِغ 

  .ب هلل ٚأب ا١ٌٗ ساعؼ١ٓاٌّشك . ٔغؤي هللا ٌٗ اٌشؽّٗ ٚاٌغفشاْ ٌٚز٠ٚٗ اٌقجش ٚاٌغٍٛاْ ٚأ
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 office 653 ٚسؽخ ػًّ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ػٓ ِٕظِٛخ
 
 
 

َظًد نجُح انذساعاخ انؼهٛا فٙ كهٛح انرشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح ٔتًشاسكح لغى انحاعثاخ تجايؼح تغذاد ٔسشح 
ٓا ْٔذفد انٕسشح انٗ ذؼهٛى طهثح ٔتًشاسكح تاحثٍٛ يٍ داخم انجايؼح ٔيٍ خاسج  office 653 ػًم حٕل يُظٕيح

نٓزا انؼاو ٔيٍ ثى اػًايٓا ػهٗ طهثح انذساعاخ األٔنٛح فٙ انؼاو انمادو   office 653 انذساعاخ انؼهٛا ػهٗ يُظٕيح
ٔيٍ خالل انٕسشح ذى االذفاق يغ لغى انحاعثاخ فٙ انجايؼح ػهٗ ذضٔٚذ انطهثح تُغخ اصهٛح يٍ َٔذٔص االصذاس 

س انغادط ػشش يغ انرحذٚث انغُٕ٘ انًجاَٙ، فضالً ػٍ ذضٔٚذ أعاذزج انكهٛح تُغخ اصهٛح انؼاشش ٔأفظ االصذا
ْٔٙ يُظٕيح ذذسٚظ  office 653 يٍ أدٔاخ انرذسٚغٍٛ أفظ نماء يثانغ سيضٚح ٔيٍ انجذٚش تانزكش اٌ يُظٕيح

انرذسٚغٛح ْٔٙ اَرمانح  يركايهح ذركٌٕ يٍ يجًٕػح كثٛشج يٍ انخذياخ انرٙ ذغاػذ انرذسٚغٙ ٔانطانة فٙ انؼًهٛح
 .يٍ ػانى انٕسق انٗ انؼانى االنكرشَٔٙ
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 ِشوض اٌؾبعجخ ثغبِؼخ ثغذاد ٠ٕظُ دٚسح ؽٛي رط٠ٛش اٌّٛالغ اإل١ٌىزش١ٔٚخ

 
 

ٔظُ لغُ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش فٟ ِشوض اٌؾبعجخ ثغبِؼخ ثغذاد ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّىزت االعزؾبسٞ 
ط٠ٛش اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ( ٌؼذد ِٓ ِٛظفٟ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾبعجبد دٚسح ثؼٕٛاْ ) ر

اٌّفٛم١خ اٌؼ١ٍب اٌّغزمٍخ ٌالٔزخبثبد، ٚاداس اٌذٚسح اٌّجشِظ اعبِخ ؽغٓ ٚرؤرٟ ٘زٖ اٌذٚسح 
ٌزّى١ٓ خش٠غ١ٙب اٌمذسح ػٍٝ رق١ُّ ِؼظُ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ ٠زُ هٍجٙب ِٓ اٌؼّالء ٚإٔغبص 

د ل١ٍٍخ ثبعزخذاَ اؽذس اٌزم١ٕبد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِٛالغ اٌىزش١ٔٚخ وبٍِخ ِٓ اٌقفش خالي عبػب
 .ِغبي رق١ُّ اٌّٛالغ
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ِغّٛػخ ِٓ أعبرزح و١ٍخ ٕ٘ذعخ ٠ؾبسوْٛ فٟ ِؤرّش اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزشاس اٌؾذ٠ش فٟ 
 اٌّب١ٔب

 
 

فٟ ِؤرّش اٌؾفبظ ػٍٝ  ؽبسن ػذد ِٓ أعبرزح لغُ ٕ٘ذعخ اٌؼّبسح ثى١ٍخ إٌٙذعخ ثغبِؼخ ثغذاد 
فٟ عبِؼخ اٌجب٘بٚط فٟ ِذ٠ٕخ فب٠ّش  ٚاٌؾشق األٚعو إٌّؼمذح  افش٠م١ب  اٌزشاس اٌؾذ٠ش فٟ ؽّبي

فٟ اٌّب١ٔب، ٚرنّٓ اٌّؤرّش ِٕبلؾخ ثؾٛس ِٕٛػخ ٌذٚي ِخزٍفخ ِٓ ؽّبي افش٠م١ب ٚ اٌؾشق االٚعو 
ػٓ اٌؾفبظ ػٍٝ أث١ٕخ اٌؾذاصخ فٟ اٌؾشق االٚعو ِٕٚٙب اٌؼشاق. ٚؽبسوذ و١ٍخ إٌٙذعخ فٟ اٌغبِؼخ 

 .ؾٛس ٚاٌزٟ ٔبٌذ إعزؾغبْ اٌّؾبسو١ٓاالَ ثؤسثؼخ ث
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 عبِؼخ ثغذاد رغزن١ف اٌّؤرّش اٌزؤع١غٟ االٚي إلٔزخبة ٔمبثخ االوبد١١ّ٠ٓ اٌؼشال١١ٓ
 
 

اعزنبفذ عبِؼخ ثغذاد اٌّؤرّش اٌزؤع١غٟ االٚي إلٔزخبة ٔمبثخ االوبد١١ّ٠ٓ اٌؼشال١١ٓ ثّؾبسوخ 
ٛس ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ االعزبر اٌذوزٛس رذس٠غ١١ٓ ِٓ ع١ّغ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ٚثؾن

ػجذ اٌشصاق اٌؼ١غٝ ، ر١ّٙذا إلٔزخبة ٔم١ت ٚأػنبء ِغٍظ إٌمبثخ ٚرنّٓ اٌّؤرّش وٍّخ أٌمب٘ب ٚص٠ش 
اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ أوذ ف١ٙب اْ إٌمبثخ ِّٚض١ٍٙب ِمجٍْٛ ػٍٝ ػًّ ١ٌظ ثب١ٌغ١ش ٌىٕٗ ع١ىْٛ ِضّشا ارا ِب 

الوبد١١ّ٠ٓ ٚأمبف اٌؼ١غٝ اْ اٌؼًّ إٌمبثٟ اٌّغزمً ٠ٙذف اٌٝ االسرمبء رُ رٛظ١فٗ ٌخذِخ ا
ثبالوبد٠ّٟ ٚؽ١ض١بد ػٍّٗ ، ِؾ١شا اٌٝ أ١ّ٘خ اٌؼًّ فٟ ِٕطمخ ِؾزشوخ ثؼ١ذح ػٓ اٌّقبٌؼ اٌن١مخ 
ِٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش اْ اٌّشاوض االٔزخبث١خ ٌجغذاد ٚاٌّؾبفظبد رٛصػذ ػٍٝ لبػخ اٌؾ١ٙذ اٌؾى١ُ ٌّؾبفظخ 

و١ٍبد إٌٙذعخ اٌخٛاسصِٟ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚاٌضساػخ ٚاٌطت اٌج١طشٞ ٚاالػالَ ٚاٌزشث١خ ثٕبد ثغذاد ٚ
 . ٚػٍَٛ اٌجٕبد فنال ػٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزشث١خ اٌش٠بم١خ ٌجم١خ اٌّؾبفظبد
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اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ اٌزمٝ ػ١ّذ   اٌّذسة اٌجشاص٠ٍٟ ٌفش٠ك اٌؾشهخ ٠ضٚس و١ٍخ
 جذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ االعزبر اٌذوزٛس ػذٞ اٌشث١ؼٟو١ٍخ اٌزشث١خ اٌ

 
 

انرمٗ ػًٛذ كهٛح انرشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو   انرشتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح  انًذسب انثشاصٚهٙ نفشٚك انششطح ٚضٔس كهٛح
صٚهٙ تاكٛرا. انشٚاضح االعرار انذكرٕس ػذ٘ انشتٛؼٙ انجٓاص انفُٙ نفشٚك انششطح تكشج انمذو انز٘ ٚمٕدِ انًذسب انثشا

انثشاصٚهٙ تاكٛرا ػٍ   ٔشٓذ انهماء اطالع انجٓاص انفُٙ نفشٚك انششطح ػهٗ انماػاخ انشٚاضٛح فٙ انكهٛح يؼشتا انًذسب
تانرطٕس انكثٛش فٙ االجٓضج انًٕجٕدج فٙ ْزا انصشح االكادًٚٙ ٔيذٖ اعرفادج جًٛغ انشٚاضٍٛٛ فٙ يخرهف   اػجاتّ

ُٙ ٔانًٓاس٘ نٓى . ٔلال االعرار انذكرٕس ػذ٘ انشتٛؼٙ اٌ صٚاسج يثم ْؤالء االنؼاب يٍ اجم ذطٕس انًغرٕٖ انف
انًذستٍٛ راخ انًغرٕٖ انؼانًٙ نّ ذاثٛش كثٛش ػهٗ ذٕئًح انزخٛشج انؼهًٛح ٔانشٚاضٛح تٍٛ انجاَثٍٛ ٔانٕصٕل انٗ 

 .ذحمٛك افضم انُرائج االٚجاتٛح
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اٌؾبعخ اٌغى١ٕخ فٟ اٌّذ٠ٕخ ِشوضاٌزخط١و اٌؾنشٞ ٠ؾبسن فٟ ٔذٚح ِغزمجً االعىبْ ٚ

 اٌؼشال١خ
 

البِذ ٚصاسح االػّبس ٚاالعىبْ ٚاٌجٍذ٠بد ٚاالؽغبي اٌؼبِخ ٔذٚح ػ١ٍّخ ؽٛي )ِغزمجً االعىبْ ٚاٌؾبعخ 
اٌغى١ٕخ فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌؼشال١خ ( ثؾنٛس ٚص٠ش االػّبس ٚاالعىبْ ٚاٌجٍذ٠بد ٚاالؽغبي اٌؼبِخ اٌذوزٛسح 

عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس اعبِخ فبمً ٚٚو١ً إٌّٙذعخ آْ ٔبفغ اٚعٟ ِّٚضً سئ١ظ 
اٌٛصاسح إٌّٙذط اعزجشق اثشا١ُ٘ اٌؾٛن ٚػ١ّذ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ ٚاالل١ٍّٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب 
االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس ػجذ اٌؾغ١ٓ اٌؼغىشٞ ٚػذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّزخقق١ٓ فٟ ِغبي االعىبْ 

١غخ االٚي رٕبٚي ػشك دائشح االعىبْ ٌجشٔبِظ رؾذ٠ش ع١بعخ االعىبْ ٚرنّٕذ إٌذٚح صالس ِؾبٚس سئ
اإلداسح اٌزٕف١ز٠خ  –، اِب اٌّؾٛس اٌضبٟٔ فزٕبٚي ػشك ٚصاسح اٌزخط١و 7102اٌٛه١ٕخ فٟ اٌؼشاق 

العزشار١غ١خ اٌزخف١ف ِٓ اٌفمش / اٌجشٔبِظ اٌٛهٕٟ ٌزغ٠ٛخ ٚاػبدح رب١ً٘ رغّؼبد اٌغىٓ اٌؼؾٛائٟ 
ّؾٛس اٌضبٌش فؼشك ف١ٗ ػ١ّذ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ ٚاالل١ٍّٟ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼشاق ، اِب اٌ

االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس ػجذ اٌؾغ١ٓ اٌؼغىشٞ دٚس رؾذ٠ش ِؼب١٠ش االعىبْ اٌؾنشٞ ٚاٌش٠فٟ فٟ 
ِغزمجً االعىبْ فٟ اٌؼشاق ٚرُ ِٕبلؾخ اٌّؾبٚس ِٓ اٌّزخقق١ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ اؽبسٚا ف١ٙب اٌٝ رغزس 

طٛسرٙب ػٍٝ ِغزمجً االعىبْ فٟ اٌؼشاق ٚأؼىبعزٙب ػٍٝ اٌّغزّغ ار رُ إػذاد اٌّؾىٍخ ٚخ
اٌزٛف١بد اٌزٟ اعزّذد أ١ّ٘زٙب ِٓ ػّك اٌّؾىٍخ ٚاٌزٛعٙبد اٌزٟ رٕبٌٚزٗ اٌّٛام١غ ٚاالفىبس 
اٌّطشٚؽخ اٌزٟ رُ رٕبٌٚٙب، ِغ مشٚسح اػبدح رم١ُ ٚالؼٟ ِٚذسٚط ٌٍزؾذ٠بد ٚاٌّخبهش ٚاٌفشؿ 

ّخ، إل٠غبد ٚرؾذ٠ش ِؼب١٠ش اعىبْ ٚػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌؾنشٞ ٚاٌش٠فٟ رزٛافك ِغ عٛدح ٚاالِىبٔبد اٌمبئ
 . اٌؾ١بح ٌغبو١ٕٙب

 

http://www.uobaghdad.edu.iq/


www.uobaghdad.edu.iq news@uobaghdad.edu.iq ٟٔٚاٌّٛلغ االٌىزش 

 
 

P a g e  | 13 
 

w w w . u o b a g h d a d . e d u . i q  E-News  -  7102   تشرين االول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌّشوض اٌٛهٕٟ اٌؼشالٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش اٌؼٍّٟ ٠ىشَ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ثذسع 
 اٌىفبءاد اٌٛه١ٕخ اٌؼشال١خ

 
فشع اٌفشاد األٚعو فٟ وشثالء وشَ اٌّشوض اٌٛهٕٟ اٌؼشالٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش اٌؼٍّٟ ٚاالػالِٟ 

اٌّمذعخ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي، ٚرٌه ٌغٙٛدٖ إٌج١ٍخ 
ٚاالٔغب١ٔخ ٌالسرمبء ثبٌّغزٜٛ إٌّٟٙ ٚاٌزشثٛٞ ٚاٌؼٍّٟ ٌٛصاسرٟ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش 

بس اٌٝ أْ رىش٠ُ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ثذسع اٌؼٍّٟ ِذ٠ش اٌّشوض اٌذوزٛس ػالء داخً اٌؼبٍِٟ أؽ
اٌىفبءاد اٌٛه١ٕخ اٌؼشال١خ عبء مّٓ ؽشفٗ ػٍٝ رض١ّٓ رٍه اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ دفغ ػغٍخ اٌجٕبء 
ٚاٌزمذَ ٌؼشالٕب اٌؼض٠ض ٘زا ٚرُ اٌزىش٠ُ مّٓ ِشاع١ُ اٌؾفً اٌزٞ البِٗ اٌّشوض اٌٛهٕٟ اٌؼشالٟ 

  .إٌّقٛس ١ٍ١ِب ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش اٌؼٍّٟ ٚاالػالِٟ فٟ فٕذق
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 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌخٛاسصِٟ رٛلغ ِزوشح رفبُ٘ ِغ عبِؼخ ثبثً اإل٠شا١ٔخ
 
 
 

ٚلؼذ سئ١ظ لغُ إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ اإلؽ١بئ١خ فٟ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌخٛاسصِٟ ثغبِؼخ ثغذاد االعزبر 
جشٚف١غٛس اٌّغبػذ اٌذوزٛسح ؽزٜ وبظُ ِؼٍخ ِزوشح رفبُ٘ ِغ عبِؼخ ثبَُثً اإل٠شا١ٔخ ثذػٛح ِٓ اٌ

ٔغف ثٛس( اٌزذس٠غٟ فٟ اٌغبِؼخ ٚرٙذف ِزوشح اٌزفبُ٘ اٌٝ رجبدي أػنبء ا١ٌٙئخ  اٌذوزٛس )لبعُ 
اٌزذس٠غ١خ ٌغبِؼزٟ ثغذاد ٚثبُثً األ٠شا١ٔخ ٚرمذ٠ُ دٚساد ٚرؾم١ك ِؾبس٠غ ثؾض١خ ِزجبدٌخ ٚإِىب١ٔخ رجبدي 

غبي اٌزخقـ إٌٙذعٟ هٍجخ اٌذساعبد األ١ٌٚخ ٚاٌؼ١ٍب ثٙذف اإلٌزؾبق ثىٛسعبد ِٕبعجخ فٟ ِ
ثّخزٍف األلغبَ فنالً ػٓ دػُ األٔؾطخ اٌغبِؼ١خ راد األ٘زّبَ اٌّؾزشن ٚرط٠ٛش ٚٔؾش اٌجؾٛس ٚػمذ 
ٚسػ ػًّ د١ٌٚخ ِؾزشوخ ِٕٚؼ ؽٙبداد رمذ٠ش٠خ ثٙزا اٌخقٛؿ ٚوّب صاسد ِؼٍخ اٌّخزجشاد 

عٟ، ٚأعشد اٌزشر١جبد اٌّزخققخ فٟ ِغبي إٌٙذعخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌجب٠ٛرىٌٕٛٛعٟ ٚإٌبٔٛثب٠ٛرىٌٕٛٛ
 . ٌٍزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٌطٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب
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 QS عبِؼخ ثغذاد رؾقً ػٍٝ اٌّشوض االٚي ػشال١بً ٚاٌضبٌش ػؾش ػشث١بً مّٓ رق١ٕف

 
 

( جايؼح ػشتٛح ضًٍ اخش ذصُٛف 111( ػشتٛاً يٍ تٍٛ افضم )16( ػشالٛاً ٔانًشكض )1حصهد جايؼح تغذاد ػهٗ انًشكض )
ٔٚاذٙ ْزا االَجاص َرٛجح نهًراتؼح انًغرًشج يٍ اجم  8112انذٔنٙ نهجايؼاخ نهؼاو  (QS Arab Region Rankings)نهـ

( 11ذحغٍٛ يشذثح انجايؼح فٙ انرصُٛفاخ انؼانًٛح ٔانؼًم انذؤٔب يٍ تاحثٛٓا ٔٚزكش اٌ انجايؼح األو ذمذيد ػهٗ )
( دٔنح ػشتٛح، ٔيا 13يؼح ػانًٛح ٔتًشاسكح )( جا151تؼذ اخرٛاسْا يٍ اصم ) (QS) جايؼح ػشالٛح دخهد ضًٍ ذصُٛف

 .( ػانًٛا511صاند ذحافظ جايؼح تغذاد ػهٗ انًشكض )
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 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ٠ٕفٟ اِزالوٗ اٞ ففؾخ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛافً اإلعزّبػٟ

  
  

ٔفٝ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي اِزالوٗ اٞ ففؾخ ػٍٝ ِٛالغ 
ٚأوذ  فً اإلعزّبػٟ،ِؤوذاً أٗ ال ٠ٍّه اٞ ففؾخ ػٍٝ ِٛلغ اٌف١غجٛن ٚال ػٍٝ اٌّٛالغ األخشٜاٌزٛا

سئ١ظ اٌغبِؼخ اْ ع١ّغ اٌقفؾبد األ١ٌىزش١ٔٚخ اٌزٟ رؾًّ اعّٗ ٟ٘ ففؾبد ١ّ٘ٚخ ٚاْ وً ِب ٠ُٕؾش 
اٌخجشٞ إلػالَ ف١ٙب ػبسِ ػٓ اٌقؾخ ٚال افً ٌٙب، ِؾ١شاً اْ اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌغبِؼخ ثغذاد ِٚٛلغ اٌّشوض 

 اٌغبِؼخ ّ٘ب اٌشع١ّبْ فٟ ٔؾش األخجبس ٚوً ِب ٠زؼٍك ثئٔغبصاد اٌغبِؼخ األَ.
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 فش٠ك اٌشِب٠خ فٟ اٌجذ١ٔخ ٌٍجٕبد ٠ؾشص اٌّشوض اٌضبٌش فٟ ثطٌٛخ أذ٠خ اٌؼشاق
 
 

 أؽشص فش٠ك اٌشِب٠خ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ ٌٍجٕبد ثغبِؼخ ثغذاد اٌّشوض اٌضبٌش خالي
ِؾبسوزٗ فٟ ِٕبفغبد ثطٌٛخ أٔذ٠خ اٌؼشاق ٌٍّزمذ١ِٓ ِٓ وال اٌغٕغ١ٓ ثفؼب١ٌخ اٌّغذط ٚاٌجٕذل١خ 

ِزش ، ٚاٌزٟ ال١ّذ ػٍٝ لبػخ اٌّشوض اٌزذس٠جٟ الرؾبد اٌشِب٠خ اٌؼشالٟ إر رُ رذس٠ت اٌفش٠ك  01اٌٙٛائ١خ 
وزٛسح غقْٛ ٔبهك اٌّؾبسن رؾذ إؽشاف اٌزذس٠غ١خ ِٓ فشع األٌؼبة اٌفشد٠خ االعزبر اٌّغبػذ اٌذ

اٌٛادٞ ، ػٍّبً اْ اٌؼّش اٌزذس٠جٟ ٌٍفش٠ك اٌّؾبسن فٟ اٌجطٌٛخ ال ٠زغبٚص اٌغٕخ ٚفٟ ع١بق ِزقً، 
اٌزمذ ػ١ّذح اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح عٙبد لبعُ عؼ١ذ اٌفش٠ك اٌفبئض ثبٌجطٌٛخ ِضّٕخ اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ 

٘زٖ اٌفؼب١ٌخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ  ِٓ ِذسثخ اٌفش٠ك ٚاٌطبٌجبد اٌّؾبسوبد ، ٚث١ّٕذ ٌُٙ أ١ّ٘خ
ٚاٌذٌٟٚ ، وّب ؽغؼذ اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ ِضً ٘زٖ اٌجطٛالد وٛٔٙب رغبػذ ػٍٝ ثٕبء ِٕزخجبد 
ٔغ٠ٛخ ل٠ٛخ لبدسح ػٍٝ اٌزٕبفظ اٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌّٟ ٘زا ا٘ذٜ اٌفش٠ك اٌفبئض وؤط اٌجطٌٛخ اٌٝ ػ١ّذ 

ٓ اعً رؾم١ك ع١ّغ االٔغبصاد اٌش٠بم١خ ِغ اٌزطٛساد اٌى١ٍخ ، ٚرؼٙذ اٌفش٠ك ثزي اٌّض٠ذ ِٓ اٌؼطبء ِ
 . اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼشف١خ اٌزٟ رغؼٝ اٌى١ٍخ دائّب اٌٝ رؾم١مٙب ػٍٝ ع١ّغ األفؼذح
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 ٕ٘ذعخ ثغذاد رؾقذ اٌغٛائض اٌّغبثمخ اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌجش٠طب١ٔب
 
 

اٌؼب١ٌّخ ِٓ  ثضالس عٛائض فٟ ِغبثمخ ر١ّض  فبص لغُ ٕ٘ذعخ اٌؼّبسح ثى١ٍخ إٌٙذعخ عبِؼخ ثغذاد
ؽ١ش رغؼٝ ٘زٖ اٌّغبثمخ إٌٝ إٌٙٛك ثّٕٙخ  (Coventry University) عبِؼخ وٛف١ٕزشٞ اٌجش٠طب١ٔخ

اٌؼّبسح فٟ اٌؼشاق ػٍٝ اٌقؼ١ذ٠ٓ األوبد٠ّٟ ٚإٌّٟٙ ٚاٌزٟ ٠شػب٘ب ٠ٚزشاط ِمؼذ اٌؼشاق ف١ٙب ٔخجخ 
غُ ٕ٘ذعخ اٌؼّبسح فٟ ِٓ اٌّؼّبس١٠ٓ اٌؼب١١ٌّٓ اِضبي اٌشاؽٍخ ص٘ب ؽذ٠ذ ٚغ١شُ٘ . فمذ ؽقً ل

، ٚ ؽقٍذ االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس  7102  عبِؼخ ثغذاد ػٍٝ عبئضح ر١ّض الفنً ِذسعخ ِؼّبس٠خ ػبَ
أؼبَ ا١ِٓ اٌجضاص سئ١ظ لغُ ٕ٘ذعخ اٌؼّبسح ػٍٝ عبئضح ر١ّض الفنً اؽشاف ٚ ؽقً إٌّٙذط ٔضاس 

ٝ عبئضح ر١ّض الفنً ِؾشٚع ػٍ 7103-7102عبِؼخ ثغذاد ٌؼبَ  –سصاق خش٠ظ لغُ ٕ٘ذعخ اٌؼّبسح 
رخشط ِؼّبسٞ. ٚ أخ١شا ؽقٍذ إٌّٙذعخ ٘بٌخ ػ١غٝ ػٍٝ اٌّشوض اٌخبِظ ٌغبئضح افنً ِؾشٚع 
رخشط ِؼّبسٞ ٌٕفظ ِؾشفخ اٌّشؽٍخ اٌخبِغخ اٌذوزٛسح أؼبَ اٌجضاص فٟ لغُ ٕ٘ذعخ اٌؼّبسح فٟ 

 .عبِؼخ ثغذاد
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 لؾخ رغ١ٙض اٌغبِؼخ ٚرؾى١الرٙب ثبٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خسئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ٠ٍزمٟ ثٛو١ً ٚصاسح اٌىٙشثبء ٌّٕب

  
 

إٌزمٝ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي ثٛو١ً ٚصاسح اٌىٙشثبء ٌؾـؤْٚ 
 اٌزٛص٠غ ػجذ اٌٙبدٞ ؽّضح ٌّٕبلؾخ ِٛمٛع رغ١ٙض اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ٌغ١ّغ رؾى١الد اٌغبِؼخ.

اٌٛصاسح لشسد رض٠ٚـذ عبِؼـخ ثغـذاد ثزؾـى١الرٙب وبفـخ ثبٌطبلـخ اٌىٙشثبئ١ـخ ٚأوذ ؽّضح ٌشئ١ظ اٌغبِؼخ اْ 
 عبػخ ثبٌزضآِ ِغ رٛعؼخ اٌذساعخ اٌّغبئ١خ فٟ ِؼظُ رؾى١الد عبِؼخ ثغذاد. 72ٚػٍٝ ِذاس 

ٚٔبلؼ سئ١ظ اٌغبِؼخ ِغ اٌٛو١ً إِىب١ٔخ رغ١ٙض االلغبَ اٌذاخ١ٍخ اٌزبثؼخ إٌٝ عبِؼخ ثغذاد فٟ ِخزٍف 
اٌىٙشثبئ١خ ٔظشا ٌجذء اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌغذ٠ذ ِغ ؽبعخ اٌطٍجخ ٌٍىٙشثبء الرّبَ دساعـزُٙ  إٌّبهك ثبٌطبلخ

فنالً ػٓ أغبص رذاث١شُ٘ اٌؾ١بر١خ داخً االلغبَ، ٚأوـذ اٌٛو١ـً اْ اٌـٛصاسح رغـؼٝ إٌـٝ رم١ٍـً عـبػبد 
ح ٘ـزا اٌمطغ اٌّجشِظ ػٓ إٌّبهك اٌزٟ رزٛاعذ ف١ٙب االلغـبَ اٌذاخ١ٍـخ ٚ عـزىْٛ ٌٍـٛصاسح خطـخ عذ٠ـذ

 اٌؼبَ ٌّؼبٌغخ اصِخ أمطبع اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ فٟ االلغبَ اٌذاخ١ٍخ وبفخ.
٠ٚزوش اْ اٌٍمبء ؽنـشٖ ِغـبػذ سئـ١ظ عبِؼـخ ثغـذاد االعـزبر اٌـذوزٛس س٠ـبك خ١ٍـً خّـبط فنـالً ػـٓ 

 ِؾبسوخ ثؼل اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ ٚصاسح اٌىٙشثبء.
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 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ٠ٕٙؤ و١ٍبد ٚالغبَ أَ اٌغبِؼبد
 

ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي و١ٍبد ٚالغبَ أَ اٌغبِؼبد ٕ٘ب سئ١
( عبِؼخ ػشث١خ ٚرٌه مّٓ 011ٚعبءد رٍه اٌزٕٙئخ ػٍٝ خٍف١خ اخز١بس عبِؼزٕب اٌؾج١جخ مّٓ افنً )

شث١بً ٚاػشة ( ػ06ػشال١بً ) 1اٌذ١ٌٚخ ِؤخشاً ثؼذ اْ ؽٍذ اَ اٌغبِؼبد ثبٌّشوض االٚي QSاؽقبئ١بد ٚرقف١بد 
ِٖ ٚفشؽزٗ اٌغبِشح فٟ اػزالء اٌغبِؼخ االَ ِٕقبد اٌزز٠ٛظ ِغذاً ١ٌىزت اعّٙب  ػجذ اٌشعٛي ػٓ عشٚس

 مّٓ افنً اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ.
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 هت االعٕبْ رؾبسن فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌذٌٟٚ ٌطت األعٕبْ
 
 

ٞ ٌطت األعٕبْ ٚاٌزٞ أل١ُ فٟ ؽبسوذ و١ٍخ هت االعٕبْ ثغبِؼخ ثغذاد فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛ
ِب١ٌض٠ب ار ؽبسن األعزبر اٌذوزٛس ؽغ١ٓ ف١قً اٌؾ٠ٛضٞ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ثبٌمبء ِؾبمشح ؽٛي اٌخطٛاد 
اٌغذ٠ذح ٚاٌؾذ٠ضخ فٟ اخزقبؿ ؽؾٛاد اٌغزٚس ، وّب ػضص ِٓ خالي اٌّؤرّش ػذد ِٓ اٌؾبالد اٌغش٠ش٠خ 

خ االَ ِٓ رق١ٕف األٚي فٟ اٌؼشاق ٚاٌّزمذِخ ٚأؽبس ػ١ّذ اٌى١ٍخ اٌٝ ِبٚفٍذ ا١ٌٗ اٌغبِؼ اٌّؼبٌغخ 
فٟ إٌّطمخ ، ار لذَ ؽشؽب ِفقال ؽٛي اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ثبٌٕٙٛك ثبٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٌٍى١ٍخ ٚرؾذ٠ذا 
خطٛاد اٌى١ٍخ اٌّزجؼخ ٔؾٛ االػزّبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزٛاِخ ِغ اػشق اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ وّب روشػ١ّذ اٌى١ٍخ 

ب٘ذارٗ خالي اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزخققٟ ٌطت األعٕبْ ٚاٌزٞ ال١ُ إٌزبئظ اٌؼ١ٍّخ ٌض٠بسرٗ ِٚؾ
  .فٟ ِب١ٌض٠ب ٚثؼل األِضٍخ ػٓ و١ف١خ ػالط ِضً ٘زٖ اٌؾبالد ٚٔغت ٔغبؽٙب
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 خش٠غٛ هت االعٕبْ ٠جبدسْٚ ثؼالط أهفبي ِذسعخ اٌغٛاد٠ٓ
 
 

اٌطج١خ ( ثؼالط هٍجخ  ثبدس ػذد ِٓ خش٠غٟ و١ٍخ هت االعٕبْ فٟ عبِؼخ ثغذاد ) ِؤعغخ ؽبسس اٌخ١ش
هفال  751 ِذسعخ االِب١ِٓ اٌغٛاد٠ٓ فٟ ِٕطمخ اٌىبظ١ّخ ثجغذاد ٚرنّٕذ اٌّجبدسح فؾـ ٚػالط 

ِٚؼبٌغخ اعٕبُٔٙ فٟ اٌّغزؾفٝ اٌزؼ١ٍّٟ ٌى١ٍخ هت االعٕبْ وّب رُ رٛص٠غ اٌٙذا٠ب ٚاألٌؼبة ٌُٙ 
  . ٚعو ٔنشاد ِٓ اٌجٙغخ ٚاٌغشٚس
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 ٌش٠بمخ ٠غزمجً سئ١ظ االرؾبد اٌؼشالٟ ٌىشح اٌغٍخػ١ّذ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ ا

 
 

اعزمجً ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ االعزبر اٌذوزٛس ػذٞ هبسق اٌشث١ؼٟ ِذسة إٌّزخت 
اٌٛهٕٟ ٌىشح اٌغٍخ اٌزشوٟ ِقطفٝ داس٠ٓ ٚاٌّالن اٌّغبػذ ٌٗ اٌز٠ٓ ؽنشٚا ثشفمخ سئ١ظ االرؾبد 

ؾبد االعزبر اٌذوزٛس خبٌذ ٔغُ، ٌالهالع ػٍٝ اٌمبػبد ٚإٌّؾآد ؽغ١ٓ اٌؼ١ّذٞ ٚٔبئت سئ١ظ االر
اٌش٠بم١خ فٟ اٌى١ٍخ. ٚاوذ اٌشث١ؼٟ أْ اٌى١ٍخ عزمذَ اٌذػُ اٌىبًِ ٌالرؾبد اٌؼشالٟ اٌّشوضٞ ٌىشح اٌغٍخ 
ِٓ خالي رٛف١ش اٌمبػبد اٌش٠بم١خ ٌزؾزنٓ رذس٠جبد إٌّزخت اٌٛهٕٟ اعزؼذاداً ٌزقف١بد وؤط اٌؼبٌُ. 

ػجش داس٠ٓ ػٓ عؼبدرٗ ثغب٘ض٠خ اٌمبػبد اٌش٠بم١خ ٚإٌّؾآد اٌّٛعٛدح فٟ اٌى١ٍخ، ِضّٕبً دٚس  ِٚٓ عبٔجٗ
ػّبدح اٌى١ٍخ ٚسؽبثخ فذس٘ب فٟ دػُ إٌّزخت اعزؼذاداً ٌزقف١بد وؤط اٌؼبٌُ. ٠ٚزوش اْ االرؾبد 

ف١بد إٌّزخت فٟ رق اٌؼشالٟ ٌىشح اٌغٍخ، أػٍٓ سع١ّبً رؼبلذٖ ِغ اٌّذسة ِقطفٝ داس٠ٓ ٌم١بدح 
وؤط اٌؼبٌُ، ٠ٚغبػذٖ اٌّذسة صبِش ِقطفٝ، ث١ّٕب عّٟ اٌذوزٛس ص٠ٓ ِؾّذ ؽغٓ وّغبػذ فٕٟ 
ٌألػّبي اإلٌىزش١ٔٚخ اٌخبفخ ثزؾ١ًٍ اٌّجبس٠بد ٚالػجٟ اٌفشق اٌزٟ عزٛاعٗ إٌّزخت اٌؼشالٟ ٌىشح 

إّٔب اٌغٍخ فٟ ِٕبفغبرٗ اٌّمجٍخ. ٌٚٓ رمزقش ِّٙخ داس٠ٓ ػٍٝ رذس٠ت إٌّزخت اٌٛهٕٟ فؾغت، ٚ
 .ع١ىْٛ ِؾشفبً ػٍٝ ع١ّغ ِٕزخجبد اٌفئبد اٌؼّش٠خ
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 ارؾبد اٌىشح اٌطبئشح ٠خزبس رذس٠غ١١ٓ ِٓ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٚي ػ١ٍّخ اؽقبئ١خ
 
 

ؽبسن ِغّٛػخ ِز١ّضح ِٓ أعبرزح و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ فٟ عبِؼخ ثغذاد ثبٌىشح اٌطبئشح 
اٌزٟ ألبِٙب االرؾبد اٌؼشالٟ اٌّشوضٞ ٌٍىشح اٌطبئشح مّٓ ٌغٕخ فٟ ثطٌٛخ أٔذ٠خ اٌؼشاق ٌٍٕغبء ٚ

اإلؽقبء، ٚػٍٝ لبػخ ٍِؼت اٌؾؼت. ار رؼذ ٘زٖ اٌخطٛح ٟ٘ اٚي ػ١ٍّخ اؽقبئ١خ ٠مَٛ ثٙب االرؾبد 
اٌّشوضٞ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٔخجخ ِٓ األوبد١١ّ٠ٓ اٌّخزق١ٓ فٟ اٌغبٔج١ٓ اإلؽقبئٟ ٚاٌش٠بمٟ، ٌغشك ِؼشفخ 

بِذ ثٗ ٌغٕخ االؽقبء ثبالعزؼبٔخ ثبالوبد١١ّ٠ٓ اٌش٠بم١١ٓ ٚاٌزٟ رقت ثّقٍؾخ ِزبثؼخ اٌؼًّ اٌزٞ ل
اٌٍؼجخ اٚال ٚصُ ِقٍؾخ وً ٔبد ػٍٝ أفشاد ، فنال ػٓ ِؼشفخ ِذٜ لذسح اٌالػجخ ػٍٝ االٔزبط ِٚغزٜٛ 

 .ادائٙب اٌزٞ ٚفٍذ ا١ٌٗ
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 اإلثشاسو١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بمخ رغزن١ف ِٙشعبٔب رؤث١ٕ١ب ٌؾٙذائٕب 
 
 

اعزنبفذ و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بم١خ فٟ عبِؼخ ثغذاد " اٌّٙشعبْ اٌزؤث١ٕٟ ٌٍّجٍغ١ٓ اٌؾٙذاء 
١٘ئخ اٌؾؾذ اٌؾؼجٟ، ٚثؾنٛس إٌبهك اٌشعّٟ ثبعُ  –" ٚاٌزٞ ألبِزٗ ِذ٠ش٠خ اٌزٛع١ٗ اٌؼمبئذٞ 

١خ ٚٚعٙبء ٚؽ١ٛؿ ؽخق١بد د١ٕ٠خ ٚع١بع ١٘ئخ اٌؾؾذ اٌؾؼجٟ اٌغ١ذ اؽّذ االعذٞ، فنال ػٓ 
ػؾبئش. ٚ٘ذفذ االؽزفب١ٌخ االؽزفبء ثبٌّجٍغ١ٓ اٌؾٙذاء ٌّب لذِٖٛ ِٓ رنؾ١بد وج١شح فٟ عج١ً اٌٛهٓ 
ٚاٌّمذعبد، ٚػشفبٔب ٌذٚسُ٘ اٌىج١ش فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ لذع١خ اٌزشاة اٌؼشالٟ ِٓ دٔظ اإلس٘بث١١ٓ 

اٌذٚس األعبعٟ ٌٍؾٛصح اٌؼ١ٍّخ  اٌزىف١ش١٠ٓ. ِٚٓ عبٔجٗ اٌمٝ االعذٞ خالي االؽزفب١ٌخ وٍّخ ث١ٓ ف١ٙب
اٌغالػ اٌّغب٘ذ٠ٓ ٚرقذ٠ٙب ٌٍّخبهش ِٕز اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش ؽ١ش  فٟ سفذ اٌّغب٘ذ٠ٓ ثبٌؼٍُ فنال ػٓ 

 .رقذد اٌؾٛصح اٌؼ١ٍّخ ٌٍٙغّبد اٌٛ٘بث١خ ٚأِشد ثزؼ١ٍُ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽًّ اٌغالػ ٚاٌذفبع
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 ِٙشعبْ ػبؽٛساء اٌضمبفٟ اٌغبدط فٟ م١بفخ عبِؼخ ثغذاد
 
 

البِذ االِبٔخ اٌؼبِٗ ٌٍؼزجخ اٌؼجبع١خ اٌّمذعخ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ سئبعخ عبِؼٗ ثغذاد مّٓ ِؾشٚع فز١خ 
اٌىف١ً اٌٛهٕٟ ِٙشعبْ ػبؽٛساء اٌضمبفٟ اٌغبدط ثزوشٜ اعزؾٙبد االِبَ اٌؾغ١ٓ )ػ١ٍٗ اٌغالَ(، 

غبَ اٌذاخ١ٍخ ثؾنٛس سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي ِٚذ٠ش االل
االعزبر ؽ١ذس ػجذ اال١ِش ؽغْٛ ٚ ٔبئت اال١ِٓ اٌؼبَ ٌٍؼزجخ اٌؼجبع١خ اٌّمذعخ ثؾ١شِؾّذ اٌشث١ؼٟ ِغ 

فٟ اٌّٙشعبْ ػجش ف١ٙب ػٓ رنؾ١خ  عّغ غف١ش ِٓ االعبرزح ٚاٌطالة. ٚ اٌمٝ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد وٍّزٗ 
ٙغٗ ٚاٌزنؾ١خ فٟ عج١ً اظٙبس وٍّخ األِبَ اٌؾغ١ٓ )ػ١ٍٗ اٌغالَ( ٚاال٠ّبْ ثبٌؼم١ذح ٚاٌغ١ش ػٍٝ ِٕ

اٌؾك ٚاٌزؾٍٟ ثؤخالق ٔج١ٕب ِؾّذ )ػ١ٍٗ افنً اٌقالٖ ٚاٌغالَ( ٚآي ث١زٗ االهٙبس ٚثش سٚػ اٌزغبِؼ 
 .ٚاٌّؾجخ ث١ٓ اه١بف اٌّغزّغ اٌؼشالٟ الع١ّب اٌؾش٠ؾخ اٌّضمفخ ِٓ هٍجزٕب االػضاء
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اٌزطج١م١خ  عبِؼخ ثغذاد رغزمجً ٚفذاً ِٓ عبِؼخ اٌؼٍَٛ             
 االسد١ٔخ

 
اعزمجً سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد االعزبد اٌذوزٛس ػالء ػجذ اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي سئ١ظ عبِؼخ اٌؼٍَٛ 
اٌزطج١م١خ االسد١ٔخ االعزبر اٌذوزٛس ِؾّٛد عٛدح ٚاٌٛفذ اٌّشافك ٌٗ. ٚرٙذف اٌض٠بسح إٌٝ االهالع ػٍٝ ِب 

١١ُ اٌخبؿ ثبٌغبِؼبد خبفخ ثؼذ ؽقٛي ٚفٍذ إ١ٌٗ عبِؼخ ثغذاد ِٓ ِٕغضاد فٟ ِخزٍف ِؼب١٠ش اٌزم
ٌٍغبِؼبد اٌشف١ٕخ  QSػشث١ب ٚاالٌٚٝ ػشال١ب ثؾغت رق١ٕف  06ػب١ٌّب ٚ 510عبِؼخ ثغذاد ػٍٝ اٌّشوض 

اٌؼش٠مخ ، ؽ١ش اعزؼشك سئ١ظ اٌغبِؼخ ِٕغضاد اٌغبِؼخ ٚاأل٘ذاف اٌزٟ رغؼٝ ٌزؾم١مٙب خالي اٌفزشح 
ًّ اٌّؾزشن ث١ٓ عبِؼخ ثغذاد ٚاٌغبِؼبد االسد١ٔخ اٌّمجٍخ ، ِٛوذا فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ػٍٝ مشٚسح اٌؼ

ٚاٌزٟ ِٓ ؽؤٔٙب اْ رغبُ٘ فٟ رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ اٌؾم١م١ٓ ، ِؾ١شاً اٌٝ اْ 
اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ٌٙب ِىبٔخ ػ١ٍّخ ػش٠مخ ٌٚذ٠ٙب وفبءاد ػ١ٍّخ ٚرذس٠غ١خ ِّٙخ عبّ٘ذ فٟ رط٠ٛش 

ٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌجالد. ِٓ عبٔجٗ اػشة سئ١ظ عبِؼخ اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ االسد١ٔخ ٚر١ّٕخ اٌطبلبد اٌؼ١ٍّخ ٚا
اٚمبػٙب ٚثشاِغٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ، ِن١فبً ثؤْ    ػٍٝ  ػٓ عؼبدرٗ ثض٠بسرٗ ٌغبِؼخ ثغذاد ٚاالهالع

ٙب ػٍٝ اٌىبًِ ٌٍغبِؼبد اٌؼشال١خ ٚاٌزٟ أصجزذ لذسر  اٌغبِؼخ اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ رزطٍغ إٌٝ رٛف١ش اٌذػُ
اٌظشٚف اٌقؼجخ اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌؼشاق ٚرٌه ِٓ خالي دػُ   ِٛاوجخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ سغُ

اٌّؤرّشاد ٚاٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ، ٚثبسن اٌذوزٛس ِؾّٛد عٛدح ؽقٛي عبِؼخ ثغذاد ػٍٝ ِشرجخ 
اٌغبِؼبد االسد١ٔخ ػب١ٌّخ ِزمذِخ فٟ اٌزق١ٕف اٌؼبٌّٟ ٚػجش ػٓ سغجزٗ ثّذ عغٛس اٌزؼبْٚ ث١ٓ 

ٚاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ، ٚفٟ خزبَ اٌض٠بسح اؽبد اٌذوزٛس ِؾّٛد عٛدح ثّب ؽب٘ذٖ فٟ اٌغبِؼخ ِٓ 
اِىب١ٔبد ِٚب ٠زٛفش ف١ٙب ِٓ وٛادس ِؤٍ٘ٗ لبدسح ػٍٝ رؾم١ك اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح ٌٍغبِؼخ ٚاثذٜ اػغبثٗ 

رؾممذ ، ِز١ّٕبً ٌٍغبِؼخ  ثبٌؾّبط اٌىج١ش ٚسٚػ اٌؾجبة اٌزٟ رمٛد اٌغبِؼخ ٚاالٔغبصاد اٌزٟ
اعزّشاسإٌغبػ ٚاٌز١ّض. ٚؽنش ٘زا اٌٍمبء والً ِٓ اٌّغبػذ اٌؼٍّٟ ٌشئ١ظ اٌغبِؼخ االعزبر اٌّغبػذ 
اٌذوزٛس اعبِخ فبمً ػجذ اٌٍط١ف ٚاالعزبر اٌذوزٛس س٠بك خ١ًٍ خّبط ٚسئ١ظ لغُ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ 

 زٖ اٌض٠بسح رجبدي اٌذسٚع اٌززوبس٠خ ث١ٓ اٌغبِؼز١ٓ .االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس ا٠بد وبظُ صغ١ش ٚرُ خالي ٘
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 اٌزشث١خ اثٓ ا١ٌٙضُ رذؽٓ أعٙضح غشف االثخشح
 
 

اٌزٟ  ( Hoods lab – دؽٕذ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ اٌقشفخ / اثٓ ا١ٌٙضُ ثغبِؼخ ثغذاد اعٙضح غشف االثخشح
وبد إٌٙذع١خ فٟ اٌى١ٍخ ِٕٚٙذعٟ رُ ٔقجٙب ِؤخشا فٟ ِخزجشاد اٌذساعبد اال١ٌٚخ ٚ اٌؼ١ٍب ِٓ اٌّال

اٌؾشوخ اٌّغٙضح ٌٙزٖ االعٙضح ٚرؤرٟ ٘زٖ اٌخطٛح مّٓ ؽٍّخ اػّبس ٚ رط٠ٛش اٌّخزجشاد مّٓ خطخ 
ٚع١زُ ٔقجٙب  االعٙضح اٌزٟ  اٌى١ٍخ اٌزط٠ٛش٠خ ، ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش اْ ٘زٖ االعٙضح ٟ٘ عضء ِٓ ٚعجخ 

١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚ اٌغالِخ ٚ االِبْ رذس٠غ١ب فٟ ِخزجشاد اٌمغُ ٚثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّؼب
اٌّؼزّذ ِٓ  (GLB) اٌّخزجشٞ ٚ اٌزٞ رؤوذ ػ١ٍٗ ؽؼت اٌنّبْ ٚ اٌغٛدح ِٚٛاففبد اٌّخزجش اٌغ١ذ

 .سئبعخ عبِؼخ ثغذاد
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 رشث١خ اثٓ سؽذ رم١ُ ؽٍّخ ٌضساػخ فغبئً إٌخ١ً
 
 

لغُ اٌغغشاف١خ ثؾٍّخ ٌضساػخ االؽغبس البِذ و١ٍخ رشث١خ اثٓ سؽذ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ فٟ عبِؼخ ثغذاد 
رؼض٠ضاً ٌّفَٙٛ اٌٛػٟ اٌج١ئٟ اٌّغزذاَ. ار لبَ ِغّٛػخ ِٓ اعبرزح ٚهٍجخ اٌمغُ  فٟ ثبؽبد اٌى١ٍخ 

ثغشط اٌؼذ٠ذ ِٓ فغبئً إٌخ١ً فٟ ؽذائك اٌى١ٍخ مّٓ ٔؾبهبد اٌمغُ ٌذػُ ٚرؼض٠ض اٌٛػٟ اٌج١ئٟ 
عزبر اٌذوزٛس ػالٚٞ عبدس عبصع ػٍٝ ٘زا إٌؾبه اٌزٞ ٌذٜ هٍجزٕب االػضاء ، ٚلذ اصٕٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ اال

ثذٚسٖ ٠نفٟ اٌغّبي ػٍٝ اسٚلخ اٌى١ٍخ فنال ػٓ ِشدٚدٖ اٌج١ئٟ ؽ١ش اؽبس ػ١ّذ اٌى١ٍخ اٌٝ اْ ٘زٖ 
ِٓ ٔؼُ هللا رؼبٌٝ ػٍٝ ػجبدٖ ٔؼّخ األسك اٌزٟ فشؽٙب اٌخبٌك ث١ٓ أ٠ذ٠ُٙ ٚعؼٍٙب لشاسا ، ٚأعشٜ فٟ 

 .ؤٔجزذ صسٚػب ٚصّبسا ، ثؼذ أْ أسعً هللا اٌغّبء ِذساسإِبوجٙب ػ١ٛٔب ٚأٙبسا ، ف
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ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ٠ؾبسن فٟ عٍغخ ؽٛاس٠خ ثّٕبعجخ اٌزوشٜ اٌغ٠ٕٛخ 
 ٌالعزفزبء ػٍٝ اٌذعزٛس

 
 

ؽبسن ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ فٟ عبِؼخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌغجبس اؽّذ ثغٍغخ ؽٛاس٠خ 
ٛسٔب خ١ّزٕب ٚاٌنبِٓ ٌٛؽذح اٌؼشاق"، ٚرٌه ثذػٛح ِٓ سئبعخ ٌغٕخ ٠َٛ االعزفزبء ػٍٝ رؾذ ػٕٛاْ "دعز

اٌذعزٛس فٟ االِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ إٌٛاة. رضإِذ ٘زٖ اٌغٍغخ ِغ ِٕبعجخ اٌزوشٜ اٌغ٠ٕٛخ اٌضب١ٔخ 
اة ػؾش ٌالعزفزبء ػٍٝ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ ؽ١ش عبءد مّٓ فؼب١ٌبد االؽزفب١ٌخ اٌزٟ ٠م١ّٙب ِغٍظ إٌٛ

اٌذعزٛس٠خ ٌٍذفبع  ثٙزٖ إٌّبعجخ، ؽ١ش لذَ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚسلخ عبءد رؾذ ػٕٛاْ "ٔؾٛ رؼض٠ض اٌضمبفخ 
ػٓ اٌذعزٛس اٌؼشالٟ" ٚرٕبٚي فٟ ٚسلزٗ ثؼل اٌّغبئً اٌزٟ ِٓ ؽؤٔٙب رؾم١ك ِجذأ اٌذعزٛس٠خ ثّب 

اٌؼشال١١ٓ فٟ ٠ؼٕٟ اؽزشاَ اٌذعزٛس ِٓ إٌخت اٌغ١بع١خ ١ٌجمٝ اٌذعزٛس اٌخ١ّخ اٌزٟ رؤٚٞ ع١ّغ 
اهبس ِجذأ اٌّٛاهٕخ. ٘زا ٚؽنش اٌغٍغخ ٔخجخ ِٓ اٌؾخق١بد اٌغ١بع١خ ٚاالوبد١ّ٠خ ٚاٌغفشاء 

 . ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌّؾ١ٍخ
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 ٚص٠ش اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٠ىشَ ثبؽضخ ِٓ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ
 
 

ٚاالل١ٍّٟ فٟ عبِؼخ وشَ ٚص٠ش اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ؽغٓ اٌغٕبثٟ اٌزذس٠غ١خ ِٓ ِشوض اٌزخط١و اٌؾنشٞ 
ثغذاد االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛسح ٔذٜ خ١ٍفخ اٌشوبثٟ ثىزبة ؽىش ٚرمذ٠ش ٚدسع اٌٛصاسح رض١ّٕب ٌّؾبسوزٙب 
فٟ اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٛصاسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌزٞ ال١ُ فٟ ِؾبفظخ ١ِغبْ . ٚعبء ٘زا اٌزىش٠ُ 

ثبؽضخ فنال ػٓ االػذاد ٚاٌزٕظ١ُ ٌفؼب١ٌبد اٌّؤرّش رمذ٠شا ٌغٙٛد٘ب فٟ رم١١ُ اٌجؾٛس ٌٍّٚؾبسوخ ثىٛٔٙب 
 . اٌضبٟٔ ٌٍٛصاسح ٚ ٌزؼض٠ض اٚافش اٌزؼبْٚ ث١ٓ عبِؼخ ثغذاد ٚٚصاساد اٌذٌٚخ
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 سئ١ظ عبِؼخ اٌؼٍَٛ اٌزم١ٕخ االسد١ٔخ ٠ضٚس و١ٍخ إٌٙذعخ
 
 

خ إٌٙذعخ فٟ صاس سئ١ظ عبِؼخ اٌؼٍَٛ اٌزم١ٕخ االسد١ٔخ االعزبر ِؾّٛد عٛدح ٚاٌٛفذ اٌّشافك ٌٗ و١ٍ
عبِؼخ ثغذاد ٚوبْ فٟ اعزمجبٌٗ ِغبػذ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد ٌٍؾؤْٚ اٌؼ١ٍّخ االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس 
اعبِخ فبمً ػجذ اٌٍط١ف ٚػ١ّذ ٕ٘ذعخ ثغذاد االعزبر اٌذوزٛسح فجب عجبس ٔؼّخ ٚداس ؽٛاس ث١ٓ اٌغبٔج١ٓ 

ع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼشاق االِش اٌزٞ عؼً ؽ١ش اثذٜ اٌن١ف اٌضائش اػغبثٗ ٚعشٚسٖ ثّب ٚفٍذ ا١ٌٗ اٌزىٌٕٛٛ
اٌذ١ٌٚخ اخ١شا وّب   Qs ِٓ عبِؼخ ثغذاد رمف فٟ ِقبف اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ٚ٘زا ِباوذرٗ اؽقبئ١بد

اػشة سئ١ظ عبِؼخ اٌؼٍَٛ االسد١ٔخ ػٓ اعزؼذادٖ اٌٝ ِذ عغٛس اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ٚاٌجؾضٟ ِغ عبِؼخ 
 .ثغذاد ٚرؾذ٠ذا و١ٍخ إٌٙذعخ
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د رؾبسن ثّؤرّش االفالػ االداسٞ ٌّغٍظ اٌٛصساءعبِؼخ ثغذا  
 
 

ؽبسوذ اٌزذس٠غ١زبْ اٌّذسط ٚداد ِٛعٝ ِؾّذ ٚاٌّذسط اٌّغبػذ رّبَ عٍّبْ خنش ِٓ و١ٍخ 
لغُ االداسح اٌقٕبػ١خ فٟ ٚسؽخ اٌؼًّ اٌزٟ البِزٙب االِبٔخ اٌؼبِخ   -االداسح ٚااللزقبد عبِؼخ ثغذاد 

صساء ر١ّٙذا ٌؼمذ اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ٌإلفالػ االداسٞ فٟ اٌؼشاق ٌّغٍظ اٌٛصساء ثذاس م١بفخ سئبعخ اٌٛ
ثبٌجؾش اٌّٛعَٛ ) رؤص١ش اداسح اٌّخبهش االعزشار١غ١خ ػٍٝ اداء اٌّؾشٚع ( ، ؽ١ش رُ ِٕبلؾخ اٌجؾٛس 
اٌزٟ اخز١شد مّٓ ِؾبٚس اٌّؤرّش ٟٚ٘ ِؾٛس االفالػ االداسٞ اٌّؤعغبرٟ ِٚؾٛس االفالػ االلزقبدٞ 

ؾفبف١خ ٚ رُ اٌزٛفً فٟ خزبَ اػّبي اٌٛسؽخ اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛف١بد اٌخبفخ ِٚؾٛس إٌضا٘خ ٚاٌ
 ثىً اٌجؾٛس ٌٍؼًّ ثٙب
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ت الجامعيةاالنشاط  
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 المبارزة عن كتابا   ُتصِدرُ  للبنات البدنٌة التربٌة 

 علمًال الهٌثم ابن لمؤتمر االستعداد لمناقشة موسعا   اجتماعا   تعقد الهٌثم ابن التربٌة 

 األقسام رؤساء اجتماعا مع ٌعقد البدنٌة التربٌة كلٌة عمٌد 

 اربٌل فً مالمقا الدولً أربائٌلو بمؤتمر ٌشاركون اللغات من تدرٌسٌون 

 كربالء بجامعة الطب لكلٌة الثانً الدولً الطبً المؤتمر فً تشارك التمرٌض كلٌة 

 العلم ٌوم فً التمٌز وسام ىعل تحصل الخوارزمً الهندسة كلٌة 

 المستدامة الحضرٌة التنمٌة مؤتمر فً ٌشارك الحضري التخطٌط مركز 

 ٌّة ِمصر جمهورٌة فً القٌادٌة المهارات حولتنمٌة بمؤتمردولً تشارك بغداد جامعة  العرب

 الجدٌد الدراسً للعام االولى جلستها تعقد الكندي طب 

 المختبرات جودة استمارة ملئ آلٌة عن عمل ورشة ظمتن الهٌثم ابن 

 الجدٌد الدراسً العام بدء بمناسبة العلمٌة أألقسام ٌتقفد الخوارزمً الهندسة عمٌد 

 كربالء فً الطبً بمؤتمرالتعلٌم ٌشارك الكندي طب كلٌة عمٌد 

 كركوك محافظة فً الكتاب كلٌة تزور بغداد جامعة فً التمرٌض كلٌة عمٌدة 

 2118-2117 الدراسً العام بدء مع عملها آلٌة تناقش للبنات البدنٌة التربٌة كلٌة 

 نقاشٌة حلقة عبر الذات مفهوم تناقش للبنات العلوم كلٌة 

 الدراسٌة االجازات عن عمل ورشة ٌنظم بغداد جامعة فً الثقافٌة العالقات قسم 

 الدائم النجاح وعزٌمة بروح الجدٌد الدراسً العام تستقبل اللغات كلٌة 

 الكلٌة بموظفً ٌجتمع القانون كلٌة عمٌد 

 الجدٌد الدراسً العام مع بالتزامن الكلٌة اروقة تتفقد للبنات البدنٌة التربٌة عمٌدة 

 الجامعٌة الخدمة قانون عن دورة تنظم االسالمٌة العلوم كلٌة 

 المتقدم للمستوى االنكلٌزٌة اللغة دورة أختتام تشهد االسالمٌة العلوم كلٌة 

 الجدٌد الدراسً العام بمناسبة السنوي اجتماعها تعقد االسالمٌة العلوم كلٌة 

 ًالعلمً التعامل فً فً العربٌة اللغة اهمٌة لحو محاضرة ٌلقً االسالمٌة العلوم كلٌة من تدرٌس 

 ًالنورسً العالمة عن كتابا   ٌصدر االسالمٌة العلوم كلٌة فً تدرٌس 
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 فلسطٌنٌة مجلة فً بحثا   ٌنشر االسالمٌة العلوم كلٌة فً ًتدرٌس 

 االجتماعً الواقع فً واثرها الموازنات فقه عن ندوة تقٌم االسالمٌة العلوم كلٌة 

 الوحدات بمسؤولً تجتمع المركزٌة للمكتبة العام االمٌن 

 تركٌا فً واالستشارات البحوث مؤتمر فً بحثا   ٌلقً التراث احٌاء مركز من باحث 

 الربو امراض حول اسكتلندا فً بحثا   تلقً بغداد جامعة من باحثة 

 الجدٌد الدراسً للعام واإلداري العلمً منهجه ٌحدد للبنات البدنٌة بالتربٌة الفرقٌة االلعاب فرع 

 واالرهاب الحرب تأثٌر من المجتمع انقاذ حول ندوة تنظم بغداد جامعة 

 والثقافٌة الفنٌة المهرجانات فً لتألقها وتقدٌر شكر على تحصل اآلداب كلٌة 

 العراق وحدة عن تعبٌرا   تضامنٌة وقفة تنظم رشد ابن تربٌة كلٌة 

 356 منظومة عن الرٌاضٌة التربٌة كلٌة فً عمل ورشةoffice  

 اإلسالمٌة العلوم كلٌة فً الدٌنً الخطاب تجدٌد عن ندوة 

 العلٌا دراساتال لطالب علمٌة محاضرة تلقً اللغات كلٌة عمٌد 

 للعراقٌٌن الخارجٌة الهجرة عن كتابا تصدر اللغات كلٌة 

 ثقافتهم فً المعرفً لجانبا لتعزٌز طلبتها تدعو االسالمٌة العلوم كلٌة عمادة 

 اللغات كلٌة فً الفرنسٌة اللغة قسم رئاسة تتولى بوركوٌن جامعة خرٌجة 

 النبوي الحدٌث فً التكرار  داللة عن نقاشٌة حلقة ٌنظم التراث احٌاء مركز 

 الملكً العهد فً السٌنما دور عن نقاشٌة حلقة تنظم بغداد جامعة 

 المسائٌة الدراسة فً للراغبٌن دعوتها تجدد اإلسالمٌة علومال كلٌة 

 للتوفل دورة تقٌم بغداد جامعة فً االسالمٌة العلوم كلٌة(Toffl) 

 ًالدولً البنك فً اعالمً مستشار منصب على ٌحصل بغداد جامعة من تدرٌس 

 ًالقرآن حلٌف مهرجان فً ٌشارك اللغات كلٌة من تدرٌس 

 فٌها للنشر بحوثهم لتقدٌم الباحثٌن تدعو اإلسالمٌة العلوم كلٌة مجلة 

 الالئقة بالصورة الكلٌة باظهار الطلبة أبنائه ٌوجه االسالمٌة العلوم كلٌة عمٌد معاون 

 الثانً الدولً الطبً المؤتمر فً تشارك االسنان طب كلٌة 
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 العباسٌة والعتبة المركزٌة المكتبة بٌن جدٌد تعاون آفاق 

 ًدولة فً المبارزة سٌف بسالح العالم كاس بطولة فً ٌشارك الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة فً تدرٌس 

 البحرٌن

 وورد الماٌكروسف خدامإست فً الوقت اختصار حول ندوة تقٌم االسنان طب 

 العلٌا الدراسات لطلبة الشامل االمتحان سٌر ٌتفقد رشد ابن التربٌة كلٌة عمٌد 

 التقاعد على احالتها لقرب موظفاتها إحدى ُتكّرم اآلداب كلٌة 

 قٌادة تبحث للبنات التربٌة كلٌة LPI الرٌاضٌة الكلٌات عمداء لدى 

 الحرٌري مكتبة مع بالتعاون للكتاب معرضا   نظمت اآلداب كلٌة 

 الثدي سرطان عن ندوة تنظم الخوارزمً الهندسة 

 عالمٌة مجلة فً بحثا شرٌن الدٌوان شؤون قسم من باحث 

 2118-2117 الدراسً للعام المساحة هندسة لقسم متمٌز علمً تقدم 

 الكلٌة بتدرٌسٌات معتجت للبنات البدنٌة التربٌة عمادة 

 علمٌة ندوة فً البٌئة على المناخ اثر تبحث للبنات العلوم كلٌة 

 عن ٌةتدرٌب دورة تقٌم للبنات العلوم كلٌة Google Scholar 

 الحاسوب تهٌئة حول دورة تقٌم للبنات العلوم كلٌة 

 العراقٌٌن االكادٌمٌن نقابة ونقان مضامٌن عن عمل ورشة تنظم للبنات العلوم كلٌة 

 والموظفٌن للتدرٌسٌٌن االداء تقٌٌم استمارات ملئ آلٌة عن ندوة تنظم الهٌثم ابن التربٌة 

 لغوٌة جلسة فً ٌشاركون اللغات كلٌة من تدرٌسٌون 

 الروسٌة اللغة لتعلٌم دورة فً ٌشاركون اللغات كلٌة تدرٌسٌونمن 

 االقسام جمٌع فً الحدٌثة التكنولوجٌا وسائل باستخدام ٌوحً االعالم ةكلٌ عمٌد 

 الكلٌة طلبة ادوات تتفقد االسنان طب كلٌة عمادة 

 الكلٌة فروع تأهٌل تواصل االسنان طب 

 العراق فً واالقتصاد االدارة كلٌات عمداء لجنة اجتماع تستضٌف واالقتصاد االدرة كلٌة 

 العراق علماء مجلس وفد ٌستقبل االسالمٌة العلوم كلٌة عمٌد 
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 المسائٌة الدراسة على المتقدمٌن تستقبل اللغات كلٌة 

 المسائٌة للدراسة القبول اختبارات تواصل الجمٌلة الفنون كلٌة 

 األلكترونٌة اجهزتها تأهٌل تواصل اللغات كلٌة 

 الطب كلٌات العتماد الوطنً المجلس من وفدا تستقبل االسنان طب كلٌة 

 االسنان الطباء االختصاص منح لجنة فً عضوا   اللٌزر معهد عمٌد 

 االعالم كلٌة فً االسالمٌة والتلفزٌونات االذاعات التحاد بندوة تشارك الجمٌلة لفنونا كلٌة 

 الصناعً التصمٌم فً العربً الخط توظٌف حول عمل ورشة تقٌم الجمٌلة الفنون كلٌة 

 ألساتذتها العربٌة اللغة قواعد حول دورة تقٌم االعالم كلٌة 

 لندن فً جورج الملك بمستشفى علمٌة محاضرة تلقً السرطان لبحوث الرٌادي الوطنً المركز مدٌرة 

 السنوي اجتماعه ٌعقد االسالمٌة الفلسفة قسم 

 2118-2117 الدراسً للعام الدكتوراه لطلبة الدراسٌة الحلقات ٌبدأ البٌئٌة الهندسة قسم 

 االسالمٌة العلوم لكلٌة االداري المعاون تستضٌف العراقٌة االذاعة 

 النفس علم فً العالً الدبلوم لدراسة دمٌنللمتق تنافسً امتحان أول تجري اآلداب كلٌة 

 الوزراء مجلس من وفدا   تستقبل الهٌثم ابن التربٌة كلٌة 

 للسخاوي الالمع الضوء كتاب عن نقاشٌة ةحلق ٌقٌم التراث احٌاء 

 العباسٌة العتبة مع بالتعاون للكتاب معرضا   تقٌم المركزٌة المكتبة 

 االنسان حقوق حول عمل ورشة تقٌم كزٌةالمر المكتبة 

 الثقافً عاشوراء مهرجان فً تشارك الخوارزمً الهندسة 

 نٌفلتص التابعة المجالت فً النشر Thomson Reuters ًاالسنان بطب محاضرة ف 

 الفنٌة نشاطاتها فً االول المركز على تحصل رشد ابن تربٌة 

 المقدسة كربالء مدٌنة على الوهابً الهجوم حول ندوة متقٌ رشد ابن تربٌة 

 الثقافً الموسم ٌفتتح العلوم كلٌة فً الكٌمٌاء قسم 

 النفس علم فً العالً الدبلوم لدراسة للمتقدمٌن تنافسً امتحان أول ريتج اآلداب كلٌة 

 االعالم رفع احتفالٌة تقٌم الهٌثم ابن التربٌة كلٌة 
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 حزم ابن فكر فً المرأة حول نقاشٌة حلقة ٌنظم التراث احٌاء مركز 

 البغدادي التراث على الحفاظ عن دورة ٌعقد التراث احٌاء مركز 

 اإلبداع بدرع اللغات كلٌة عمادة تكرم الشعبانٌة لإلنتفاضة العامة األمانة 

 الفضائٌات عن ندوة فً تشارك االسالمٌة العلوم 

 السرطان لمرض المبكر الكشف تمكٌن عن مؤتمر ٌقٌم بغداد جامعة فً السرطان لبحوث الرٌادي المركز 

 الكلٌة وطلبة اساتذة من عدد تكرم الخوارزمً هندسة عمادة 

 المخدرات عن نقاشٌة حلقة تنظم البنات البدنٌة التربٌة كلٌة 

 المناهج بتطوٌر المكلفة الفرعٌة اللجان اجتماع تستضٌف االسالمٌة العلوم كلٌة 

 األدٌان حوار ندوة فً تشارك االسالمٌة العلوم كلٌة 

 الوظٌفً السلوك الئحة ورشة فً اإلسالمٌة العلوم كلٌة 

 العراقٌٌن األكادمٌٌن لنقابة المؤتمراالول أنتخابات تستضٌف العلوم كلٌة 

 العربٌة اللغة تقوٌم على تحرص اللغات كلٌة 

 اٌلول لشهر االلكترونٌة المواقع تتصدر بغداد هندسة 

 العلٌا لدراسات اللٌزر معهد طالب ألطارٌح الكترونٌة رقمٌة مكتبة 

 االربعٌن لزٌارة الدولً العلمً المؤتمر فً تشارك اللغات كلٌة 

 فلبراٌت برنامج حول عمل ورشة تستضٌف بغداد جامعة 

 تكرٌت جامعة لدعم كبٌرة حملة تنظم واالقتصاد االدارة كلٌة 

 العراق فً الطائرة كرة العبات احصائٌة فً ٌشاركن للبنات البدنٌة من تدرٌسٌات 

 التأهٌل وحدة عمل طبٌعة حول تعرٌفٌة ندوة تعقد للبنات التربٌة كلٌة 

 العراق خارج الدراسٌة االجازات عمل بورشة تشارك السٌاسٌة العلوم كلٌة 

 2117/2116 لعام االداء تقٌٌم لجان اجتماع تعقد الهٌثم ابن التربٌة 

 العلٌا الدراسات فً همقٌود للمرقنة االنسانٌة الحاالت تعالج لجنة تشكل اللغات كلٌة 

 الدورٌة جلسته ٌعقد الخوارزمً الهندسة كلٌة مجلس 

 المركز نشاطات حول شٌةنقا حلقة ٌعقد المستهلك وحماٌة السوق بحوث مركز 
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 لغوٌة جلسة فً ٌشاركون اللغات كلٌة من تدرٌسٌون 

 العراق فً السٌاسٌة علومال لعمداء الدوري االجتماع تحتضن بغداد جامعة 

 المتحدة المملكة من تدرٌسً تستضٌف االسنان طب 

 السكري ومرض األسنان زراعة بٌن القةللع النظامً العرض طرق حول ندوة تقٌم االسنان طب 

 الثانٌة جلستها تعقد الكندي طب كلٌة 

 التعلٌمٌة المختبرات ودهج تصنٌف استمارة حول عمل ورشة تقٌم االسنان طب 

 ٌّة  المعاصر العراق فً والسٌاسة والمجتمع التأرٌخ عن عمل ورشة فً تشارك اآلداب كل

 للبنات البدنٌة التربٌة فً الرٌاضٌة المنشطات على دماناأل عن محاضرة 

 والتربة والمناح الجٌمورفولوجٌا مختبر ٌفتتح اآلداب كلٌة فً الجغرافٌة قسم 

 األسنان طب بكلٌة والفكٌن والوجة الفم جراحة فرع فً علمٌة ندوة 

 الجذور لحشوات الشهادة معادلة امتحانات تجري االسنان طب 

 الشتوي للموسم لالستعداد كبٌرة حملة تنظم واالقتصاد االدارة كلٌة 

 الجامعة ببطولة للمشاركة فرٌقها الختٌار اختبارات تجري واالقتصاد االدارة كلٌة 

 الكٌمٌاوٌة الهندسة قسم فً نقاشٌة حلقات 

 االعالم كلٌة فً العربٌة اللغة دورة اختتام 

 محاضرة إللقاء الكفٌل كلٌة من تدرٌسً تستضٌف االسنان طب 

 االنكلٌزٌة اللغة مهارات لتطوٌر عمل ورشة تنظم المركزٌة المكتبة 

 ًالتجارة وزارة فً محاضرة ٌلقً المرأة دراسات مركز من تدرٌس 

 والوالء النصر قوافً عاشوراء مهرجان تنظم رشد ابن تربٌة 

 الفرع فً تطبٌقة وامكانٌة وأهمٌتة األسنان تقوٌم مجال فً الرقمً التطور حول علمٌة ندوة تعقد االسنان طب 

 الوزراء لمجلس العام االمٌن ٌستقبل واالقتصاد االدارة كلٌة عمٌد 

 الجدٌد الدراسً للعام الطلبة ممثلً انتخابات ٌشهد العامة العالقات قسم 

 لٌةالك مراجعة قٌودهم المرقنة العلٌا الدراسات طلبة تدعو االعالم كلٌة 

 األولى المرحلة طلبة من أبنائها تستقبل االعالم كلٌة 
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 االولٌة االسعافات حول ورشة تقٌم للبنات التربٌة كلٌة 

 التخرج بحوث كتابة خطوات حول عمل ورشة تعقد للبنات التربٌة كلٌة 

 السوق مع التواصل لغة حول دورة تنظم العلوم كلٌة 

 العلٌا الدراسات لبحوث الطالبً مؤتمرها تعقد للبنات العلوم كلٌة 

 واالولٌة العلٌا الدراسات لطلبة المستقبلٌة الخطط ٌبحث االعالم كلٌة مجلس 

 بغداد هندسة طلبة و االلمانً الٌبنز معهد عمٌد بٌن السكاٌب عبر محاضرة 

 الطفل وقحق حول محاضرة ٌقٌم التراث احٌاء مركز 

 التراث فً المغمورة الشخصٌات حول عمل ورشة ٌنظم التراث احٌاء مركز 

 الكلٌة طالبات مع لتقًٌ الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة عمٌد 

 بغداد جامعة عزاء موكب فً تشارك البدنٌة التربٌة 

 اآلخرٌن مع التعامل فً حاضرةم تلقً للبنات البدنٌة التربٌة كلٌة من تدرٌسٌة 

 بعنوان الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة فً ثقافٌة حلقة biomimicry 

 الدولً بغداد لمعرض مٌدانٌة بزٌارة ٌقومون سبانٌةاال اللغة قسم طلبة 

 تفقدٌة جولة فً الرٌاضة وعلوم التربٌة كلٌة عمٌد 

 التقاعد على احالتها بعد المكتبة مسؤولة ٌكرم االحٌائٌة والتقنٌات لوراثٌةا الهندسة معهد عمٌد 

 للطالبات الجمناستك لقاعة تنظٌف حملة ٌنظم الرٌاضٌة التربٌة كلٌة فً الفردٌة فرع 

 الخوف نظرٌة ٌناقش والدولٌة االقلٌمٌة الدراسات قسم 

 بغداد جامعة فً السادس الثقافً عاشوراء مهرجان فً تشارك البدنٌة التربٌة كلٌة 

 والدولٌة االقلٌمٌة الدراسات قسم فً لتدرٌسً بحثا تنشر القانونٌة العلوم مجلة 

 الداخلٌة االقسام مجمعات امناء مع ٌجتمع الداخلٌة االقسام مدٌر 

 العقوبة اثر عن ندوة ٌقٌم العربً العلمً التراث احٌاء مركز 

 التأثٌر املمع حول تدرٌبة دورة ٌعقد والدولٌة االستراتٌجٌة الدراسات مركز 

 الجودة ضمان حول عمل ورشة ٌنظم الوراثٌة الهندسة معهد 

 مرٌضالت كلٌة فً الدكتوراه لطلبة الشامل االمتحان إختتام 
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 شعبها بمسؤولً تجتمع المركزٌة للمكتبة العام االمٌن 

 لٌةالك أروقة لتنظٌف تطوعٌة حملة تشهد للبنات البدنٌة التربٌة 

 ًالعراقٌة المهندسٌن لجمعٌة اجتماعا   ٌرأس الخوارزمً هندسة من تدرٌس 

 البٌئة على الُمحافظة كٌفٌة حول ةمحاضر تلقً للبنات البدنٌة التربٌة من تدرٌسٌة 

 المقابالت فً االقناع ادوات حول محاضرة تلقً للبنات التربٌة كلٌة من تدرٌسٌة 

 العراق فً الزراعة لكلٌات الدوري االجتماع تحتضن غدادب جامعة 

 االجرامً السلوك فً العقوبة أثر عن ندوة تنظم بغداد جامعة 

 المدرسٌة الكتب على للحفاظ المستهلك وحماٌة السوق بحوث مركز فً لتوعٌةا حملة... 

 عمل ورشة فً اللٌزر استخدام تطبٌقات تبحث االسنان طب 

 التربٌة كلٌات عمداء لجنة اجتماع ٌترأس الهٌثم ابن التربٌة عمٌد 

 المستدامة الطاقة لمؤتمر العلمٌة اللجنة اجتماع فً ٌشارك الخوارزمً الهندسة عمٌد 

 االتصاالت تقنٌات عن هواوي شركة مسابقة فً ٌشاركون الخوارزمً هندسة طلبة 

 المستدامة الطاقة لمؤتمر العلمٌة اللجنة اجتماع فً ٌشارك الخوارزمً الهندسة عمٌد 

 الطلبة شهادات لتقٌٌم الصحٌة اللجنة اجتماع فً تشارك التمرٌض كلٌة عمٌدة 

 لكلٌةا أروقة تتفقد للبنات البدنٌة التربٌة كلٌة عمٌدة 

 علمٌة ندوة فً بٌكو ساٌكس اتفاقٌة غاٌات تبحث اآلداب كلٌة 

 الذكٌة لوحةال استعمال كٌفٌة عن تدرٌبٌة محاضرات تقدم اآلداب كلٌة 

 وتأثٌره الوظٌفً التكاسل حول عمل ورشة تنظم اآلداب كلٌة 

 االطفال رٌاض قسم تواجه لتًا المعوقات حول عمل ورشة تقٌم للبنات التربٌة كلٌة 

 بغداد جامعة فً المستمر التعلٌم وحدات مدٌري اجتماع فً تشارك التمرٌض كلٌة 

 االلكترونٌة االستمارة ملئ كٌفٌة حول ندوة تقٌم بناتلل التربٌة كلٌة 

 العراقٌٌن االكادٌمٌٌن نقابة فً مقعدٌن تحجز واالقتصاد االدارة كلٌة 

 العراق فً لالنتحار الوطنٌة الندوة فً تشارك التمرٌض كلٌة 

 عمل ورشة فً الجماعً التعلم تناقش التمرٌض كلٌة 
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 التخرج مشارٌع كتابة آلٌة تناقش لتمرٌضا كلٌة 

 العلٌا الدراسات طلبة بروتوكوالت تناقش التمرٌض كلٌة 

 2118 عام خطة لمناقشة بالتدرٌسٌٌن ًٌلتق السوق بحوث مركز مدٌر 

 51111 اٌزو المواصفة متطلبات وفق الطاقة ادارة نظم ٌبحث السوق بحوث مركز 

 للباحثٌن العلمٌة النتاجات لتسوٌق استرتٌجٌة ٌبجث السوق مركزبحوث 

 النزاهة هٌأة عمل ورشة فً اللٌزر معهد من تدرٌسٌٌن مشاركة 

 للمستقبل االجٌال تمكٌن عمل ورشة فً الهندسة كلٌة كةمشار 

 الكٌمٌاء علوم قسم مختبرات تطوٌر حملة تنجز الهٌثم ابن التربٌة 

 العربٌة اللغة عن دورة تنظم المركزٌة مكتبةال 

 االجتماعً النوع مفهوم حول محاضرة تلقً المرأة دراسات مركز من باحثة 

 ًالطباعً التصمٌم مجال فً الفلسفٌة المفاهٌم ابرز ٌناقش الجمٌلة الفنون كلٌة فً تدرٌس 

 ًوالعربٌة االنكلٌزٌة بٌن اللغوي التنقل حول محاضرة ٌلقً للبنات التربٌة من تدرٌس 

 ًعالمٌه مؤسسه من الجداره نقاط على ٌحصل بغداد جامعة من تدرٌس 

 ًاالسالمً الفن فً والمضمون الشكل حول محاضرة ٌلقً الجمٌلة الفنون كلٌة من تدرٌس 

 االستراتٌجٌة المناورات حول محاضرة تلقً بنات التربٌة من تدرٌسٌة 

 النخٌل فسائل لزراعة حملة تقٌم رشد ابن تربٌة 

 النساء ضد العنف لمناهضة التاسع الوطنً المؤتمر فً تشارك بغداد جامعة 

 الكرافٌكً التصمٌم فً المستقبلٌة الرؤى حول كتابا تصدر بغداد جامعة 

 العالمٌة المجالت فً النشر كٌفٌة حول محاضرة تقٌم االسنان طب 

 واالسكان االعمار لوزارة االول علمًال المؤتمر اعمال فً ٌشارك الحضري التخطٌط مركز 

 المائٌة الموارد لوزارة الثانً العلمً المؤتمر فً ٌشارك الحضري التخطٌط مركز 

 المسائٌة للدراسة التقدٌم اختبارات تواصل الجمٌلة الفنون كلٌة 

 الكلٌة مواقع لتاجٌر مزاٌدة تجري اللغات كلٌة 

 (السالم علٌه) الحسٌن االمام استشهاد اربعٌنٌة بمناسبة السنوي مجلسها متقٌ اللغات كلٌة 
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 العربً التراث فً االنسان حقوق عن دورة ٌنظم التراث احٌاء مركز 

 الدولٌة والمواثٌق النبوٌة السنة بٌن االنسان حقوق عن محاضرات ٌنظم التراث احٌاء مركز 

 الرصاص بذور حول محاضرة تلقً المستهلك وحماٌة السوق بحوث مركز من باحثة 

 للمكتبة االلً الفهرس حول نقاشٌة حلقة تقٌم الكندي طب كلٌة 

 االمور من عدد لمناقشة الدورٌة جلسته ٌعقد الخوارزمً الهندسة مجلس 

 التلفزٌونً المونتاج دورة تختتم االعالم كلٌة 

 العلٌا الدراسات لبحوث الطالبً مؤتمرها تعقد للبنات العلوم كلٌة 

 الرواد اساتذتها على االضواء تسلط اللغات كلٌة 

 الكلٌة فً الجدد الطلبة وتوزٌع تسجٌل تواصل اللغات كلٌة 
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