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 الباسل جيشنا لنصرة وصلوات النازحين للطلبة رحمن مائدة

 بجامعتناا الفضايلة نشار فاي العلماي والبحا  العاالي التعليم ووزارة الجامعة تكررها حسنة ونوايا مبادرة في

 واألسااات ة الطلباة جمياا  ابتهال هللا، شااا  إن مساتجابة ودعاوات وصاالوات مباركاة رحمانيااة وباججوا  سانويا

 فااي البطلاة وقواتناا الباسال جيشانا لنصاارة العلماي والبحا  العاالي التعلايم وزياار األديا  علاي األساتا  بمعياة

 ومباركاة عطارة وبجمساية الغاالي، لبلادنا الشار ينون ال ي واألشرار اإلرهابيين من والظالمين الظلم مقارعة

 قبال مان والتهجيار االعتادا  إلا  تعرضاوا ممان الناازحين للطلباة والادعم للتعااط  فيهاا الاوزير معاالي دعا

 كبيارة إفطاار مجدباة أقيمات ودياال ، واالنباار وكركاو  الموصال محافظاة فاي المسلحة اإلرهابية الجماعات

 واألسااتا  عبدالحسااين عاا   الاادكتور األسااتا  بغااداد جامعااة رئااي  وبحضااور بغااداد، جامعااة حاادائ  علاا 

 الادكتور واألساتا  العلماي والبحا  يالعاال التعلايم وزارة فاي اإلشارا  جهااز رئي  االعرجي نبيل الدكتور

 صا ة أقيمات وقاد جامعتناا، فاي الداخلياة األقساام مان ومسااهمة وبمشااركة اإلداري، المساعد خليل رياض

 التاي اإلرهابياة القاوات علا  الباسال العراقي جيشنا وينصر الغالي وطننا عل  واألمان األمن ليعم ودعوات

 الطلباة التقا  العلماي والبحا  العاالي التعلايم وزيار األديا  علاي ا األسات. وعزتناا كرامتناا مان النيال تحااول

 ماان المزيااد لهاام موضااحا اإلرهااابيين، ماان اعتاادا ات ماان عااوائلهم لاا  تعرضاات ومااا مطااالبهم إلاا  واسااتم 

 المنااط  مان النازحاة العوائال وماززرة ومسااندة دعام اجال مان حكومتناا اتخا تها التي والتدابير اإلجرا ات

 مطاالبهم، لكافاة وإصغا  بإمعان واستم  الطلبة كافة م  مفتوحا حوارا الوزير معال  أجرى وكما الساخنة،

 النازحاة العوائال كافاة احتاوا  هاو الحاالي هاجساها وان شاعبها، أبناا  كافاة ما  تق  الدولة بان لهم موضحا

 بااان فامضااي الصااي ، فصاال فااي تاازامن الاا ي الفضاايل الشااهر هاا ا فااي الساايما لهاام المااري  السااكن وتااوفير

 األقساام كافاة بفات  أوصات التعلايم وزارة وان النازحة، للعوائل دينار مليار خمسمائة خصصت قد الحكومة

 الثااني الادور امتحاان بتجدياة لهام والساما  الراسبين للطلبة ثاني دور هنا  وك ل  النازحة، للعوائل الداخلية

 خاصاة، رعاياة ومراعااتهم النازحاة عوائالال كافاة الساتيعا  عازمة الحكومة وان لإلرها ، تعرضوا ممن

 واهتماما  لرعايتا  العلماي والبح  العالي التعليم وزير لمعالي البالغ والتقدير بالشكر تقدموا قد الطلبة وكان

 جامعاة لارئي  بالشاكر تقادموا وكماا السااخنة، والمنااط  واالنباار الموصال محافظات من النازحين بالطلبة

 الادكتور األساتا . الظار  ها ا فاي للطلباة التساهي ت كافة قدم ال ي عبدالحسين  ع  الدكتور األستا  بغداد

 الاا ين الطلبااة لكافااة الداخليااة أقسااامها فتحاات الجامعااة بااان أوضاا  بغااداد جامعااة رئااي  عبدالحسااين عاا  

 خا ل مان للطلبة العلمي المناخ توفير اجل من إمكانياتها بكامل تق  الجامعة بان مزكدا للتهديدات تعرضوا

 المولادات لتاوفير الكاافي الوقاود بتاوفير التوجيهاات صادرت بجن  بين وقد الظر ، ه ا في لهم السكن توفير

 النااازحين للطلبااة ماان  بصاار  أوعزنااا وكمااا الداخليااة، لألقسااام الكهربائيااة الطاقااة تااوفير بغيااة الكهربائيااة

 ألبنائنااا مفتوحااة وأبوابناا الطلبااة، ةكافاا تساتوع  الجامعااة أحضاان وان بالطلبااة، الخاصااة المان  إلاا  إضاافة

 األصاولية التادابير مان الكثيار اتخا نا وأنناا الصاحيحة، العلمياة والبيئاة المنااخ وتاوفير مسااعدتهم فاي الطلبة

 ها   الغتناام والمطالعاة الجاد بطلبتناا ونهيا  الراسابين، للطلباة ل متحاان فرصاة تاوفير ومنها الطلبة، لدعم

 ماان وغطتهاا المباركاة التظااهرة بها   اهتمات الفضااائية والقناوات اإلعا م لوساائ وكانات للنجاا ، الفرصاة

 األمسااية هاا   االلكترونااي موقعنااا وثاا  وقااد والمسااموعة، المقاارو ة والوسااائل التلفزيونيااة الشاشااات علاا 

 .   الفوتوغرافية الصور من بمجموعة الرحمانية
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 ت العليابغداد تعتمد التقديم االلكتروني للدراساجامعة 

باشرت جامعة بغداد العمل بآلية التقديم االلكتروني للدراسات العليا، وذلك 

باستقبال المتقدمين للعام الدراسي )5102 ـ 5102( والتي ابتدأت في االول من 

تموز الجاري، وتنتهي في الرابع عشر من شهر آب القادم، على القنوات التي 

 حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                               

وقال رئيس الجامعة األستاذ الدكتورعالء عبد الحسين إنه "بعد دراسة بحثية 

اجرتها رئاسة جامعة بغداد، تم اعتماد التقانات والبرامج الحديثة في التقديم 

دكتوراه" ، مشيرا االلكتروني لقبول الطلبة المتقدمين لنيل شهادتي الماجستير وال

الى أنه "تم التنسيق مع مركز الحاسبة االلكترونية في الجامعة، وقسم الدراسات 

العليا، للخروج بصيغة التقديم االلكتروني التي  ستخدم المتقدم والجامعة في 

الوقت نفسه" . وبين مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية الدكتور اسامة 

مكانية التقديم االلكتروني عن طريق )االنترانيت، اوف فاضل عبد اللطيف، الى إ

الين( لالختصاصات المفتوحة في الكليات والمعاهد وحسب الضوابط والتعليمات 

المركزية، والتي تتطلب من الطلبة المتقدمين للدراسات العليا، الحضور الى 

( CDكلياتهم مستحصبين معهم مستمسكاتهم الشخصية محملة على قرص)

م بمليء بياناتهم الشخصية والعلمية والمعلومات المطلوبة بنفسهم، في وقيامه

استمارات معلومات البرنامج االلكتروني الخاص بالتقديم، وفي حاسبات خصصتها 

الكليات لذلك، والتي تكون مربوطة بشبكة داخلية موحدة، ومن ثم يتم بعد ذلك 

ات ومن ثم اعتمادها رسميا تدقيق هذه المعلومات وبيان صحتها ومطابقتها للتعليم

من بين طلبات المتقدمين، فضال عن ان هذه البيانات ستدقق الكترونيا عبر برامج 

حاسوبية خاصة ليتم بعدها اعالن النتائج بذات الطريقة االلكترونية وعبر الموقع 

االلكتروني للجامعة. وتتوقع جامعة بغداد زيادة كبيرة في اعداد المتقدمين 

ليا  في هذا العام عن االعوام الماضية، نظرا للمستوى العلمي الذي للدراسات الع

يتحلى به طلبتها، وقبلة الدارسين اليها من الجامعات العراقية، ورصانتها العلمية 

وسمعتها العالية، وبوصفها ام الجامعات، داعية المتقدمين الى متابعة ماينشر من 

ر المتعلقة بالتقديم، وذلك عبر موقع معلومات جديدة فيما يخص االستحداثات واالمو

الجامعة االلكتروني، اذ حددت التعليمات المركزية يوم السابع من ايلول القادم 

موعدا الداء امتحان القبول التنافسي للمتقدمين، وتحديد اليوم التالي في الثامن 

التاسع من الشهر ذاته موعدا الداء امتحان اللغة االنكليزية، في حين تم تحديد يوم 

من الشهر ذاته موعدا الداء امتحان كفاءة الحاسوب، حيث افتتحت الجامعة  

مختبرات حاسوبية الجراء هذا االمتحان. من جانبهم، أشاد الطلبة المتقدمون 

للدراسات العليا بهذه الخطوة، مشيرين في تصريحات لـ"الموقع االلكتروني واعالم 

الخطوة لما لها من أبعاد تقانية وتكنلوجية جامعة بغداد"، إلى "إمكانية نجاح هذه 

 حديثة تغني عن التعامالت الورقية التي كانت معتمدة في السابق، فضال عن
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القضاء على الروتين المتبع في الدوائر الحكومية". يشار إلى ان جامعة بغـداد، تعـد 

أول جامعة عراقية تعتمد التقديم االلكتروني للقبول في الدراسات العليا، فضال عن 

اعالن نتائجها للدراسات األولية والعليا عبر الموقع االلكتروني، لتقليـل العنـاء علـى 

الطلبة للحضور، السيما طلبة المحافظات الذين بإمكانهم معرفة النتائج عبـر مواقـع 

كلياتهم االلكترونية، فضال عن تحفيزهم الـى اسـتعمال التقانـات الحديثـة ومواكبـة 

ــــــــــم.                                                ــــــــــة له ــــــــــا الجامع ــــــــــي وفرته ــــــــــات الت ــــــــــا المعلوم تكنلوجي
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 تصنيف عالمي متقدم لجامعتنا

 "webometrics"مرة أخرى تتألق جامعتنا كأفضل جامعة عراقية في تصنيف الـ  

ويبوميتركس العالمي الذي يصدر من اسبانيا والذي يضم تصنيفات ألكبر واعرق 

الجامعات العالمية كجامعة هارفارد أو اوكسفورد أو تورنتو وغيرها من الجامعات 

العمالقة، لتكون جامعتنا بمصاف الجامعات الكبرى عالميا، وكذلك تقدمت جامعتنا 

بالتصنيف العالمي مع الجامعات العربية لتحتل تصنيفا الـ"20" لتكون متقدمة عن 

التصنيف الماضي، وحسب القيم اآلتية وما سيأتي في الجداول الملحقة وحسب 

 ماجاء في موقع التصنيف:-                                                                       

http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq   

يأتي هذا التقدم على اثر التدابير التي اعتمدتها الجامعة في المواكبة والتطور مع   

الجامعات العالمية، والتي باتت أشبه ما تكون شفرات متقدمة تحتفظ بها الجامعة 

ضمن موقعاها االلكتروني الذي يراقب ويتابع دوما كبرى الجامعات العالمية كي تنال 

الجامعة التصنيفات العالمية الجديدة، والتي تم اعتمادها بعد ان أوعز رئيس 

الجامعة األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين وباجتماعاته المتكررة مع فريق الموقع 

االلكتروني، وحرصه ومتابعته المستمرة لعمل الموقع االلكتروني وتوفير احدث 

التقنيات العالمية لموقع الجامعة والتي من شانها تطوير الموقع االلكتروني لنيل 

المراتب المتقدمة عالميا.  األستاذ الدكتور عالء عبدالحسين أوضح بان معالي وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي أكد على ان تكون التصنيفات العالمية لجامعتنا 

مميزة لعراقة وأهمية جامعتنا في المنطقة السيما وان جامعتنا تعد من اكبر 

الجامعات في العالم لما تتضمن من اختصاصات علمية وإنسانية وحافات العلوم 

والتي ال يمكن ألي جامعة ان تتمتع بمثل هذا التخصصات إال الجامعات المرموقة، 

لذا فان وزارة التعليم العالي دعمت جامعتنا مع باقي الجامعات العراقية وحرصت 

على ان تجعل من جامعتنا مركز فهناك مزيد من اإلجراءات والمتابعات والتدابير تقوم 

بها الجامعة على وفق المعايير العالمية، وهناك المزيد من النشاطات يقوم بها 

الموقع االلكتروني بجامعتنا لنيل هذه التصنيفات العالمية، التي تحتاج الكثير من 

الجهود والمتابعة اليومية لكي يكون الموقع على وفق المستوى الطموح، رغم ان 

طموحنا ال يمكن ان يكون ضمن اطر وحدود، كون رغبة الجامعة جامحة في نيل 

األفضل واألحسن ما في العالم وليس المستوى المحلي أو اإلقليمي فحسب، من 

هنا فان جامعتنا سوف لن تتوقف عند حد معين من الحدودلالنطالق في تطور 

سائر الجامعات، كون ان جامعتنا تعد من أقدم جامعة في العراق وبذات الوقت 

األوسع، من هنا فان حرصنا بان نكون محط الثقة التي وضعتها الوزارة لجامعتنا، 

لنقدم هذا االنجاز إلى وطننا الغالي ووزارة التعليم العالي، والبد من اإلشارة إلى 

 ان جهودا كبرى أقامتها جامعتنا لتنال مثل هذه المراكز المتقدمة،                     
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، فهناك مزيد من اإلجراءات والمتابعات والتدابير تقوم بها الجامعة على وفق المعايير 

العالمية، وهناك المزيد من النشاطات يقوم بها الموقع االلكتروني بجامعتنا لنيل هذه 

التصنيفات العالمية، التي تحتاج الكثير من الجهود والمتابعة اليومية لكي يكون الموقع 

على وفق المستوى الطموح، رغم ان طموحنا ال يمكن ان يكون ضمن اطر وحدود، كون 

رغبة الجامعة جامحة في نيل األفضل واألحسن ما في العالم وليس المستوى المحلي أو 

اإلقليمي فحسب، من هنا فان جامعتنا سوف لن تتوقف عند حد معين من الحدود بل 

ستمضي قدما في نيل المراكز العالمية األكثر تقدما، وان شاء هللا سيشهد المستقبل 

القريب مزيد من التقدم والتطور في تصنيفات جامعتنا وموقعنا االلكتروني، والذي نمضي 

على وفق منهج علمي متوازي ووفق وتيرة واثقة، كون أننا نعتقد بان الحفاظ على 

المستويات المتقدمة أصعب من نيلها، فمن غير المنطق ان ننال مركز متقدم وبعد فترة 

وجيزة نهبط بمراكز ال توائم الطموحات، حيث ان جامعتنا تقدمت على وفق تطور تدريجي 

وحافظت على مستواها في التقدم منذ عام 5100 حتى يومنا هذا، لذا فان نجاحنا هذا 

إنما نجاح لكل كل منتسبي جامعتنا من تدريسيين وموظفين وعاملين وذلك عن جهودهم 

 وحرصهم على مسيرة الجامعة العريقة .                                                          

األستاذ المساعد الدكتور أسامة عبد القادر المساعد العلمي لرئيس الجامعة بين بان 

المراكز المتقدمة التي نالتها الجامعة تعد استحقاق طبيعي لجامعتنا بعد ما ان آجرت كما 

هائال من التدابير والنشاطات غير المسبوقة، السيما وحرص رئيس الجامعة ومتابعته 

وتواصله لسير عمل الموقع االلكتروني وفريقه الذي يعد العنصر األساس في تطوير المواقع 

االلكترونية في جامعتنا أو في الجامعات العالمية المتقدمة، كونه يقدم جهودا استثنائية 

لنيل هذه المراكز، واخص هنا مدير الموقع المدرس باسم حميد جريمد ورئيس تحرير 

الموقع األستاذ الدكتور عبدالباسط سلمان اللذان اعتمدا النهج العلمي واألساليب الحديثة 

والمتابعات المتواصلة في استخدام واعتماد الكثير من الطرق غير التقليدية في تنظيم 

الموقع االلكتروني، وإدارة ملفاته وبياناته العلمية للوصول إلى المركز المتقدمة عالميا 

وبإدارة وتخطيط تعتمد العمل والروابط االلكترونية المميزة، وكذلك اعتماد الطرازيات غير 

التقليدية في التمظهر االلكتروني للموقع، من الكرافيك والملتيميديا والصور الديجيتال 

واالنميشن واعتماد النهج العلمي في إعداد وتحرير األخبار والموضوعات العلمية ونشر 

البيانات، وكذلك نشر كما هائال من أللبومات للصور الفوتوغرافية واألفالم التي كرست 

نوعية وجودة جامعتنا ليطلع عليها العالم بأسرة، وأيضا ان الموقع بأكثر من ست لغات 

عالمية وهو ما يميز الموقع عن باقي جامعات العالم، لذا أسجل تقديري وشكري لكل من 

ساهم في هذا النجاح الكبير لجامعتنا، ونؤكد ان بان طموحات جامعتنا وكما أكدها رئيس 

جامعتنا ال ولن تتوقف ضمن حيز معين، بل ان هنا المزيد من التطويرات والتحسينات تقوم 

 بها الجامعة لتنال المراكز األكثر تقدم عالميا.                                                    

مدير الموقع االلكتروني المدرس باسم حميد أشاد بتضافر جهود العاملين في الموقع 

االلكتروني، مبينا من انه قد تم تأسيس وحدة الموقع االلكتروني بإمكانيات متواضعة ولكن 

بأساليب علمية غير تقليدية لنحقق التأثير واإلبهار، حيث إنتهجناها أنا وزميلي األستاذ 

 عبدالباسط سلمان مع تأسيس الموقع  مع تأسيسه قبل سنوات نهج نكران الذات      
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 أوال والنتائج العمل تعتمد وتخطيط وبإدارة عالميا المتقدمة المركز إلى للوصول  

 الشخصية بحاسباتنا األمر بادئ في وزميلي أنا عملنا حيث الهدف، لتحقيق وأخيرا

 والمواقع الجامعات كبرى وراسلنا العمل أوقات خارج طوال ساعات وفي

 الزيارات من بالعديد قمنا وكما ات،الجامع وتصنيفات بمواقع المعنية والمؤسسات

 الدكتور معايشة ومنها ومتطورا متقدما الموقع يكون ان اجل من الميدانية

 االلكتروني الموقع تجربة ونقل" AUC" األمريكية الجامعة في سلمان عبدالباسط

 وتعديالت معالجات مع وتضافرنا بتعاوننا لنعكسها لجامعتنا،" Hill House"الـ في

 بغداد بجامعة خاصة وبصمة مواصفات ضمن الموقع ليكون التجربة، ذات على

 بان أبين ان من البد وهنا النتائج، من مزيد نحقق زلنا وال حقننا هلل والحمد تحديدا،

 واجتماعاته متابعته في النجاح، هذا في الهام الدور له كان الجامعة رئيس حرص

 المدرس وأكد حديثة، وتقنيات داتمع من الموقع متطلبات لكافة وتوفيره المستمرة

 الفريق هذا أعضاء وتفاني وحرص واحد كفريق الموقع عمل بان حميد باسم

 الوقت بذات مؤكدا االلكتروني، الموقع وتقدم لنجاح األساس العامل هو االلكتروني

 العراق في األولى تعد إمكانات نوعية قدرات اآلن لديه االلكتروني الموقع من

 عالم في ومختصين ولغويين ومترجمين ومهندسين خبراء من طاألوس والشرق

 جدا، فائقة مستويات وضمن واإلداري، االلكتروني والتواصل والشبكات الديجيتال

 القريب المستقبل وان العالمية، الجامعات كبرى في العالمية الخبرات وحجم توازي

 نحقق كي االلكتروني، للموقع والتطويرات التحسينات من الكثير سيشهد

 ومتناسق، متآخي بفريق يتمتع موقعنا وان خصوصا والراقي، األعلى المستويات

 ومتابعته، لحرصه الجامعة رئيس السيد إلى البالغ وتقديري شكري أسجل هنا من

 الموقع فريق أعضاء كافة والى عبدالباسط. د لزميلي وشكري تقديري أسجل وكما

 رسموا الذين الجامعة، ومراكز ومعاهد اتكلي وفي الجامعة رئاسة في االلكتروني

 جامعتنا رفعة اجل من األخوي النسيج ضمن والتفاني للتوائم بهية صورة

 جهات من والتبريكات التهاني من الكثير تلقى قد كان االلكتروني الموقع.وتقدمها

 المالكي نوري األستاذ ومنها جامعاتنا، النتصارات حكومية وغير حكومية ومؤسسات

 من هائال وكما األديب، علي األستاذ العالي التعليم وزير ومعالي الوزراء رئيس

 حكومية ومؤسسات علمية وقيادات ومدراء جامعات ورؤساء النواب مجلس أعضاء

 المراكز هذه االلكتروني موقعنا نيل في جامعتنا وتطور لنجاح حكومية وغير

 موقعنا على الهاتفية االتصاالت انهالت هذا نجاحنا ومع عالميا، المتقدمة

 األكاديمي للرقي جديدة انعطافة شكل الذي والتميز النجاح هذا لتبارك االلكتروني

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي دوما له يسعى الذي العلمي والبحث

 هللا شاء إن ستكون المتقدمة مراكزنا ان من الجامعة لتؤكد األديب، علي األستاذ

 العلمية، المسيرة والى الغالي وطننا إلى أوفياء لنبقى وتحسن، تطور في دوما

 والتقدم الرقي في الموقرة وزارتنا رسمته الذي العلمي النهج وفق دوما وسنكون

 .واإلنساني العلمي والتطور
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 أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة

 العلمي الخامس لطلبة الكيمياء مادة مفاهيم بنية تطوير تناقش بغداد جامعة في ماجستير دراسة-

 البطلة األمنية القوات لمساندة بالتطوع وقفتهم يعلنون بغداد بجامعة الرياضية التربية منتسبو -

 ورصانتها العلمية الترقيات تطوير يناقش بغداد جامعة مجلس-

 الماليزية الجامعات مع الصحي للتعاون افاق وتفتتح علمية بنشاطات تشارك بغداد جامعة-

 العليا الدراسات طلبة قبول خطة تناقش بغداد جامعة-

 المادية المساعدة وتقديم الداخلية االقسام في الساخنة المحافظات طلبة باسكان يوعز بغداد جامعة رئيس-

 لهم

 بغداد فنون تدريسيي من لعدد حديثا تصدر والتشكيل والسينما المسرح في كتب سلسلة-

 النخيل لتسلق جديد جهاز تصنيع من تتمكنان بغداد خوارزمي من طالبتان-

 السابق الكلية عميد رميك بغداد جامعة في العلوم كلية مجلس-

 وتحسينه والعلمي اإلداري العمل أداء لتطوير دورات سلسلة تقيم بغداد جامعة في للبنات العلوم-

 األتحادي المالية الرقابة لديوان الثالث العلمي المؤتمر في تشارك بغداد جامعة-

 لرئيسها العلمي المساعد منصب وتسلم استالم مراسم تشهد بغداد جامعة-

 العليا للدراسات االلكتروني التقديم تعتمد بغداد جامعة-

 بغداد جامعة في عالمية وبمواصفات جديدة الكتروهيدروليكية تدريب منظومة ابتكار-

 متوسط الثاني لطلبة الدراسي والتحصيل العلمي المستوى رفع تعالج بغداد بجامعة ماجستير دراسة-

 والتفتيش التدقيق في جديدة دورة بتخرج تحتفل بغداد واقتصاد إدارة-

 لطلبته العينية المساعدات وتقدم الداخلية لالقسام السالم مجمع تتفقد بغداد جامعة في الرياضية التربية-

 إيطاليا في فلورنسا معةجا مع التعاون افاق تفتح بغداد جامعة في البيطري الطب-

 التربة في لالتواء المتعرضة الركائز تصرف على للتعرف جديدا جهازا يصنع بغداد جامعة في ماجستير طالب-

 االستراتيجية والبحثية العلمية خططها تناقش بغداد معلو-
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 بغداد اسنان طب في الكترونيا العليا الدراسات امتحانات الداء مركز اول افتتاح-

 االكترونية األجهزة شراء في التوسع على له دراسة في يؤكد بغداد جامعة في السوق بحوث-

 العراقي السرطان مجلس اجتماع في العالي التعليم وزارة تمثل بغداد جامعة-

 المدخنين الرجال على الشوارد مستويات في المحتملة التغيرات تناقش بغداد جامعة في دراسة-

 المعلنة الطبية تهاالختصاص العالي الدبلوم في القبول باب تفتتح بغداد جامعة في الكندي طب-

 بغداد جامعة طلبة لشؤون االستشاري للمجلس الثاني الدوري االجتماع يعقد الطلبة شؤون-

 العالمية المناهج يواكب بما الدراسية مناهجه يقوّم بغداد جامعة في الحضري التخطيط-

 العالمية IBM شركة مع بالتعاون العراق في المعلوماتية واقع تطوير في تسهم بغداد جامعة-

 5102/ 5102 الدراسي للعام الرياضية للتربية كليتيها في طلبتها قبول شروط تعلن بغداد جامعة-

 التقاعد على المحالين الكلية تدريسيي احد يكرم بغداد جامعة في العلوم كلية مجلس-

 الجديدة بُحلّتِه بغداد جامعة شعار عن االعالن-

 االرهاب لدحر المسلحة لقواتنا ودعمها وقفتها تجدد بغداد جامعة-

 السكري مرضى على السمنة تأثير حول للبنات العلوم في دراسة-

 الباسل جيشنا البناء مسنادتهم و وقفتهم يعلنون القانون كلية طلبة و منتسبو-

 المركزي القبول معدالت اعلى وفق العلمي الفرع طلبة الستقبال استعداداتها تكمل بغداد طب-

 البطلة األمنية قواتوال الباسل العراقي للجيش ومؤزارتها دعمها تعلن بغداد قانون-

 تطبيقي علمي مختبر تأسيس نحو تنطلق بغداد خوارزمي في مبتكرة بحثية مشاريع-

 الياباني الديمقراطي اللبرالي للحزب التاريخية التحوالت عن غدادب اداب في دكتوراه أطروحة مناقشة-
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