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 جامعة بغداد تعلن أسماء المقبولين من ذوي الشهداء في الدراسات المسائية

 ذوي من وطالبة طالبا( 836) قبول عن العلمي والبحث العالي التعليم وزارة اعلنت

 4102_4102 الدراسي للعام المسائية الدراسة في( األرهابية العمليات ضحايا) الشهداء

 الدراسية االجور دفع من باألعفاء يتمتعون شهداءال ذوي قناة من المقبولين أن علما  

        .                                                                                        كافة للمراحل

  هنـــــا ولمعرفة األسماء يرجى الضغط

 هنــــــا ملحق اسماء المقبولين للدراسات المسائية, لمعرفة االسماء يرجى الضغط
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 موكب جامعة بغداد في خدمة زوار الحسين عليه السالم

 تراث وفي اليومية الحياة صيرورة في يتجزأ ال كجزء العراقي المجتمع مع الجامعة انصهرت

 العراقي المجتمع يعني ما كل تواكب ان الجامعة سعت فقد لذا وتقاليده, الثر العراق

 الثورة في المتجسد الكبير اإلرث ولعل له, يرموه وما مؤازرة تكون كي أحواله وتتفقد

 آلت وما تتطلع وهي أنساني, كمفهوم تكرسه كي الجامعة به اهتمت ما خير المحمدية

 الفضيلة انتهج والذي والسالم, الصالة أفضل عليهم الرسول بيت لوا العطرة السيرة له

 المحمدي المشهد أدبيات من الكثير تجسدت حيث البشرية, إلنقاذ اإليماني والسلوك

 وما العطرة الحسينية السيرة عن تمخض ما وأهمها العراقي, مجتمعنا تقاليد من بالعديد

 والجامعة بمجتمعنا, اإلنسانية أعداء رادهاأ التي المنحرفة للمسارات تصحيح من به جاءت

 الحسين اإلمام ونهج فكر المتجسد المحمدي اإلرث في التطلع هذا وتشارك تساهم إذ

 مسيرة عبر والسمو الرفعة في البهي اإلنساني الدرس المجتمع تمنح إنما السالم عليه

 الكرام أوالده رعب بيته في وترعرعت استمرت والتي واله الصالة عليه األعظم الرسول

 المليونية الزيارة في فعلية بمشاركة الجامعة لتقوم السالم, عليه الحسين ولده ومنهم

 أقامت حيث وخارجه, العراق من زائر مليون 41 من أكثر تشارك كي الشريف لمرقده

 إلى تقربا الزوار خدمة في الجامعة سيارات تسيير في شاركت وكما للزيارة موكبا الجامعة

 رئيس عبدالحسين عالء الدكتور األستاذ. المحمدي النهج خالل من لشعائره وتعظيما هللا

 شعائر لتعظيم الحسين زوار لخدمة مسخرة الجامعة إمكانيات كافة تكون بان أوعز الجامعة

 ذكرى إن االلكتروني, الموقع فريق أجراه لقاء خالل الجامعة رئيس أكد وكما وجل, عز هللا

 قمة وان والتفكر, اإلنسانية دروس من جدا بليغ درس إنما حسينال اإلمام استشهاد

 خالد بطولي لنهج خالق دور من السالم عليه الحسين به قام ما تتأمل العالم في العلوم

 وحياة بحياته ضحى أن بعد السماوية العدالة وتتكرس تترصن كي اإلنسانية, سفر في

 اإلسالم, وتثبيت الباطل ضد الحق رةنص اجل من لالستشهاد معه اصطحبها التي عائلته

 عليه الحسين والمفكر واإلنسان القائد حول بحديثهم يتزينون العالم أحرار أن نجد هنا من

 هنا من والعظماء, األنبياء بصفات أنسانا كان بل فحسب قائدا يكن لم فالحسين السالم,

 والمذهب الديانات فةبكا اجمع, العالم وشرفاء أحرار كل نفوس في خالدة ذكراه أن نجد

 خلد قد التاريخ وان بزيارته, ويتبركون العالم, دول كافة من يأتوه الزوار أن ونجد والقوميات,

 عليهم العباس أخيه وقبر قبره وتزور المليونية الحشود فتتجمع أكراه, ال طوعا ذكراه

 يشكل ما وهو فحسب, العراق في إال تحدث ال التي الشعائر, بتعظيم ويقوموا السالم,

 الشعائر هذه لتعظيم العالم أنحاء كافة من يزورنا أن كعراقيين لنا واعتزاز افتخار محط

 والتنوع, والنوع والعدد الحجم حيث من نوعه من فريدا عالميا مهرجانا باتت المباركة,والتي

 ألمرا وهو تحديد, دون الزوار على بتوزيعها اإلمام محبي يقوموا البركات من هائل كم فهناك

 نجد ذلك بعد أطيافنا, بكافة كعرقيين يوحدنا السالم عليه الحسين أن جديد من يؤكد الذي

 القنوات اهتمت وقد. والذكرى العزاء تشاطر العراقي الشعب ألوان كافة الزيارة في

 تاريخ في نوعها من فريدة حالة شكل الذي الكبير الحدث بهذا اإلعالم, ووسائل الفضائية

 العالمية, ويكبيديا موسوعة إحصائيات حسب زائر, مليون 40 من أكثر حضورل اإلنسانية,

 عليه الحسين اإلمام أربعين في األرضية الكرة تاريخ في بشري تجمع أكبر بأن ذكرت التي

 

 

 

 

 

 



www.uobaghdad.edu.iq news@uobaghdad.edu.iq الموقع االلكتروني 

 

 
 
 
P a g e  | 3 

w w w . u o b a g h d a d . e d u . i q 4102-كانون األول– النشرة اإللكترونية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مدينة كربالء بالعراق, وهو ما يشكل نصف عدد سكان العراق تقريبا, وكما ذكرت بعض 

الوكاالت العالمية مراسيم إحياء هذه الذكرى الخالدة, التي تشكل واحدة من أهم معالم 

التراث والحضارة العراقية, حيث يحي ماليين المواطنين في العراق وعدد من الدول العربية 

واإلسالمية أربعينية اإلمام الحسين عليه السالم, قرب ضريحه بمدينة كربالء التي تبعد 

001 كيلومترات جنوب بغداد, وسط اهتمام ورعاية كبيرة من المحبين والموالين لإلمام 

الحسين عليه السالم, في توفير األطعمة والسرادق والمشروبات والعصائر وخدمات 

السكن والراحة للزوار حتى نهاية االحتفاالت مجانا, وبين هؤالء نحو 611 ألف زائر قدموا من 

                               ثالثين دولة إلى المدينة التي امتألت فنادقها الـ011 بالكامل.                            
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 الطب لمناهج وتحديث تحسين

 تشكل التي العلمية والتحديثات التطورات مع جامعتنا في العلمية المناهج وتتحسن تتطور

 المجتمـع ترفـد جامعتنـا نا كـون العراقـي للمجتمع والصحي الطبي للواقع وتطوير تحسين

 الصـحي الواقـع والن الكنـدي, وطب بغداد الطب كليتي خالل من عام كل الطبية بالكفاءات

 لـه توصـلت مـا آخـر مـع وتمـاس تواصـل علـى الجامعـة فان المجتمعات لنمو األساس يعد

 المؤسسـات لكبـرى أقامتهـا التي االستضافة خالل من المجال هذا في العالمية التطورات

 مـن وكـذلك العـالم, فـي المتقدمـة الجامعـات مـن واألساتذة العلماء وكبار العالمية بيةالط

 والتظـاهرات والمـؤتمرات العلميـة الورشات في االساتذه من كبير لعدد الجامعة إيفاد خالل

 مـن العديـد احتـوت الجامعـة فـان التوجهـات هـذه ومـع المتقدمة, الجامعات ألغلب العلمية

 مجـال في السيما المتقدمة والمعدات التقنيات وأحسن أفضل لتوفر توالتحسينا التطورات

 وأيضــا" Smart board" الـــ وكــذلك البالســتينية الجثــث وفــرت حيــث الطبيــة, المجموعــات

 العالميـة الجامعـات كبـرى مع االتصالية الشبكات من هائال كما عن فضال الذكية السبورات

 ومـن العلميـة والمصـادر المراجـع أفضـل تـوفير عمـ" Sharing"والـ" TV conference" الـ عبر

 يلتقـي بغـداد جامعـة رئـيس عبدالحسـين عالء الدكتور األستاذ  العالمية المناشيء أفضل

 وتطبيـق التخطـيط علـى المشـرفة اللجنـة ومـن بغـداد/الطـب كليـة أسـاتذة مـن مجموعة

 وبعـض المتحققـة اتباالنجاز تتعلق المواضيع من العديد ليناقش الجديدة, العلمية المناهج

 علـى والمسئولين األساتذة من العديد إلى بإمعان ليستمع التعليم, تواجه التي الصعوبات

 العلمـي الفريـق جلبهـا التـي البيانـات مـن العديـد على اطلع وقد الطب, كلية في التعليم

 ,المنصـرمة المـدة فـي الكليـة أقامتهـا التي والتحسينات التطويرات من العديد تمثل والتي

 العـراق وخـار  داخـل العمـل ورشات وعقد التدريب مجال في هامة موضوعات ناقش وكما

 التطبيقيــة البحـوث إجـراء سـب نـاقش وكـذلك , الطبـي التعلـيم بمسـتوى االرتقـاء لغـر 

 فـي المشـاركة آليات مناقشة تمت أيضا ومعالجتها, األخطاء تشخيص لغر  واالستبيانات

 لغـر  عاليـة بمواصـفات للمهـارات مختبـر وتهيئـة الطبـي التعلـيم في العالمية المؤتمرات

 وجـديتهم تعـاونهم األسـاتذة أبـدى وقد المرضى, على الممارسة قبل علية الطالب تدريب

 هـالل الـدكتور المسـاعد األسـتاذ بين وقد مناقشتها, تم التي األفكار من العديد تبني في

 لقـاء وفـي االلكترونـي لموقعنا داد,بغ/الطب كلية/ الطبي التعليم وحدة مدير الصفار بهجت

 وتحـديث تطـوير فـي وجديـة تعـاون تبـدي الجامعـة رئاسـة ان مـن اللقـاء مـن االنتهـاء بعد

 تفاهم هناك وان للطلبة, وتدريسنا دراستنا في نحتاجها التي العلمية والمختبرات المناهج

 يعـر  كمـا يالـذ عملنـا لطبيعـة الجامعـة رئـيس السـيد مـن السـيما كبيرة واستجابة تام

 وعنايـة رعايـة يتطلـب ما وهو البشرية, الحياة مع يتعامل كونه وحساسيته طبيعته الجميع

 فـي أو الكليـة فـي سـواء العمليـة التطبيقات أو الدراسات مع والتعاطي التعامل في خاصة

 الشرق في الطب كليات أقدم من تعد  بغداد/ الطب كلية ان بالذكر جدير.   العلمية مراكزنا

 كبيـر عـدد وأعـداد الطبيـة للخدمات التأسيس في الكبير الدور ولها العربي والعالم وسطاأل

 مـن قليـل غيـر عـدد كـان حيـث األوسط الشرق ومنطقة العراق في المتميزين األطباء من

 الكليـة هذه خريجو وكان العريقة, الكلية هذه في يدرسون المجاورة الدول من الطب طالب

 األمـور وبدأت تبدل الحال لكن الدول ارقي في بهم ومعتر  تصاصيينواالخ األطباء المع من

 سـنة ثالثـين مـن أكثـر خالل العراق بها مر التي للظرو  وكان الثمانينات بداية منذ بالنزول

 بهـا النهـو  كيفيـة فـي جـديا التفكيـر الضروري من وأصبح الحال إليه وصل لما البارز الدور

                                                                                             سابقا الحال عليه كان لما وإعادته الشامخ العراقي الصرح
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بها الصرح العراقي الشامخ وإعادته لما كان عليه الحال سابق مناهج التدريس في 

كليات الطب واحدة من أهم المؤشرات التي يتم على أساسها االعترا  بكليات الطب 

ومنحها االعتمادية المحلية ومن ثم الدولية وتقاس كفاءة وجودة هذه المناهج على 

كفاءة ومستوى خريجو هذه الكلية ومدى اكتسابهم للمعلومات والمهارات والسلوك 

المهني لتلبية احتياجات المجتمع, وبالنظر للمنها  القديم  والذي مضى عليه فترة 

طويلة بدون تغيرات حقيقية, وكون ان منها  الكلية القديم هو نسخة من منها  كلية 

طب إدنبرة في المملكة المتحدة, وان الكلية المذكورة كانت قد غيرت منهاجها منذ أكثر 

من عشرة أعوام, أصبح من الضروري ان نفكر جديا في تحديث مناهج كلية الطب بغداد, 

وكانت الفكرة في تطوير منها  الكلية في شهر آذار 4101 بعد مناقشة الموضوع من 

قبلي مع األستاذ الدكتور محمد االزري  استشاري األمرا  النفسية جامعة لستر 

 Britishالبريطانية حيث تم االتفاق على تقديم طلب إلى المجلس العلمي البريطاني 

council لتبني وتمويل هذه الفكرة وفي شهر تشرين األول 4101 تم إقرار هذا المشروع 

وبالتعاون مع جامعة نوتنكهام البريطانية وعلى أثرها تم تشكيل مجموعتي االتصال بين 

الجامعتين,  كلية طب بغداد يمثلها األستاذ المساعد الدكتور هالل بهجت الصفار عضو 

االرتباط, األستاذ الدكتور وليد مصطفى- المعاون العلمي آنذاك, و األستاذ المساعد 

الدكتورة بتول علي غالب ياسين جامعة نوتنكهام يمثلها األستاذ الدكتور نجاة خليفة 

عضو االرتباط و األستاذة الدكتورة بركت فولم واألستاذ الدكتور ر  دينك أستاذ التعليم 

الطبي, وعلى أثرها تم توقيع هذه االتفاقية من جانب كلية الطب -بغداد األستاذ الدكتور 

فاضل الخفاجي- عميد الكلية آنذاك و األستاذ المساعد الدكتور هالل بهجت الصفار 

عضو االرتباط  ومن الجانب البريطاني األستاذ الدكتور هيو جونز واألستاذ الدكتورة بركت 

فولم, فريق الموقع االلكتروني رافق هذا اللقاء وقام بتوثيقه بجملة من اللقطات والصور 

 الفوتوغرافية .                                                                              
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 البيئة مجال في منشورا عالميا بحثا ثالثون ضمن ليكون بغداد جامعة من بحث اختيار-

 الكلية في التربوي لإلرشاد تقويميا اجتماعا تنظم بغداد واقتصاد أدارة-

 "يوحدنا الحسين" مهرجان تنظم بغداد جامعة في البيطري الطب-

 المبارزة لعبة مهارات تطوير في اختراع براءة على تحصل بغداد بنات تربية في تدريسية-

 الطاقة لتوفير الشمسية األلواح استخدام الى تدعو بغداد جامعة في دراسة-

 وكوريا العراق بين الدبلوماسية التاريخية العالقات تستعر  بغداد آداب في ماجستير رسالة-

 القدم كرة بخماسي وتخسر الصفراء بالكرة الثالث المركز على تحصل بغداد بجامعة واالقتصاد اإلدارة-

 عن للحديث صحفيا كاتبا وتستضيف العليا للدراسات بحوثها عنوانات تناقش بغداد جامعة في اإلعالم-

 الميدانية تجربته

 المرأة ضد والعنف االضطهاد ظاهرة من للحد علمية بندوة تشارك بغداد تمريض-

 نالنازحي معاناة مع تضامنا نظم بالمتنبي تشكيلي مهرجان في عديدة جوائز تحصد بغداد فنون-

 األولى المرحلة مع البيطري الطب كلية عمادة لقاء-

 الرابع الدولي العلمي المؤتمر في تشارك البيطري الطب كلية-

 واإلداري األمني للتطوير العالي المعهد و بغداد جامعة بين علمي تعاون-

 االعالم بكلية افةالصح قسم تدريسيي احد عزاء بمجلس تعزي النيابية والتعليم تشارك بغداد جامعة-

( US.NEWS)تصنيف في عربيا والتسعين عراقيا االولى لتكون جديد علمي انجاز على تحصل بغداد جامعة-

 العالمي

 العراقية الجامعات مستوى على طلبتها لتدريب افتراضية محكمة اول تنظم بغداد جامعة في لقانونا كلية-

 بانجازاتها العالمية الى للوصول سعيها وتؤكد بغداد جامعة مجلس اجتماع تضيف العلوم كلية عمادة-

 العلمية

 الحدى علميا مقوما تدريسي واختيار بغداد بجامعة الكهربائية الهندسة في الحداثة تواكب محاضرة-

 العالمية المجالت
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 الفنية والتربية الجامعية الرياضة لقسم متعددة فنية نشاطات-

 الرئوي التدرن مر  بعنوان علمية ندوة تعقد الصيدلة كلية-

 للشطرنج الوسطى للجامعات العراق بطولة في األول المركز على تحصل بغداد عةجام-

 4102 للموسم العالم في المبارزة حكام افضل بين من كليتنا في تدريسي-

 من روادها وتكرم العربية للغة العالمي اليوم لمناسبة كبيرة احتفالية تقيم بغداد جامعة في للبنات التربية-

 المتقاعدين

 مبدأ وتكريس والتعدد للتنوع حةوا السالم جعل على للعمل بالدعوة توصي بغداد جامعة في نقاشية حلقة-

 المواطنة

 الحديث العصر مشاكل تعالج بحوث اختيار الى العليا الدراسات طلبة تدعو بغداد جامعة في واالقتصاد االدارة-

 المراكز على الحاصلين الرياضيين طلبتها وتكرم الحديثة الطبية لالجهزة معرضا تنظم بغداد جامعة في الطب-

 االولى

 العراق يف الشرب مياه تكنلوجيا حول عمل بورشة يشارك بغداد جامعة في السوق بحوث-

 واالديان الطوائف بين التعايش ثقافة نشر الى تدعو بغداد بجامعة االستراتيجية الدراسات في محاضرة-

 العلمية المسيرة تعزيز في ستسهم عالية تقانات ذات حديثة مختبرات تفتتح دبغدا جامعة في اللغات-

 للكلية

 المتفوقين الكلية لطلبة تدريبية فرص وجود عن تكشف بغداد جامعة في الخوارزمي-

 تركيا في في البيئة حول دولي بمؤتمر يشارك بغداد جامعة في الحضري التخطيط-

 البحوث احدث ضمن احدهما واختيار عالميتين مجلتين في مهمين بحثين ينشر بغداد جامعة في تدريسي-

 النفط هندسة مجال في المنشورة لعربيةا

 الطلبة مع الجامعي األستاذ تعامل بشأن إرشادية ندوة تقيم بغداد لغات-

 الثالث الحسيني مهرجانها متقي االسالمية العلوم-

 له المرافق والوفد االيراني الثقافي المستشار يستقبل بغداد جامعة رئيس-

 واالقتصاد اإلدارة كلية في الدوري هاجتماع يعقد بغداد جامعة مجلس-

 العراقية والموارد البيئة على وأثاره السوق اقتصاد تناقش بغداد جامعة في دراسة-
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 والتصدي العلمي البحث مناهج بمز  وتبدا االذاعي االخرا  في دورة تنهي بغداد جامعة في االعالم-

 لدراستها

 بغداد جامعة في اعراضه و السكري مر  عن صحية محاضرة-

 العلمية ومسيرتها تاريخها يوثق متحف اول بانشاء تشرع بغداد جامعة في الهندسة-

 للضاد العالمي باليوم تحتفي بغداد جامعة في االداب-

 االستقصائية الصحافة فن لتدريس تمهيدا بعمان عمل بورشة تشارك بغداد جامعة في االعالم-

 والتنمية السالم دورة لخريجي لطبيا القسم ترديد احتفالية تنظم بغداد جامعة في الطب كلية-

 يوثق كتابا وتصدر العبرية للغة الداللي الغمو  في ماجستير رسالة تناقش بغداد جامعة في اللغات-

 العلمية مسيرتها

 الحكومية بالعقود الخاصة التعليمات لمناقشة عمل ورشة تعقد بغداد جامعة-

 والحيوان باإلنسان وعالقته االيبوال مر  عن علمية ندوة تقيم بغداد جامعة في البيطري الطب-

 للطاقة بغداد جنوب محطة عمل على لالطالع لطلبتها علمية زيارة تنظم بغداد جامعة في الخوارزمي-

 الكهربائية

 العيون أمرا  لمختلف الجراحية العمليات مختلف بإجراء تشرع بغداد جامعة في الليزر عيادات-

 الكهربائية الطاقة توليد مشاكل تعالج بغداد جامعة في دكتوراه أطروحة-

 سفيرة ويستضيف" المكاني التخطيط" عن نقاشية حلقة ينظم بغداد جامعة في ستراتيجيةاال الدراسات-

 العراق في استراليا

 النووي الحامض الستخالص جديدة اختراع براءة على يحصل بغداد جامعة في الوراثية الهندسة عميد-

"DNA" 

 والفنانين المثقفين باهتمام يحضى" البورتريت" لفن تشكيليا   معرضا   تقيم بغداد بجامعة الجميلة الفنون-

 واالعالميين

 التي والصعوبات المعوقات تذليل على وتؤكد النازحين بطلبتها تلتقي بغداد جامعة في اسيةالسي العلوم-

 الدراسية مسيرتهم تعرقل

 "القطط داء" بمر  الخاصة الدراسات اخر عن نقاشية حلقة تقيم بغداد جامعة في االسنان طب-
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