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 جامعتنا الوزيرفي

 والبحث العالي التعليم وزير معالي بها يقوم التي والتفقدية الميدانية الزيارات ضمن

 اليو ن فيي العلميي النشيا  وحركية سيير لمتابعة العراقية الجامعات إلى العلمي

 ومنشيااات مرافي  فيي العمل تحسين في ومنهجها التطويرية الوزارة خطة وضمن

 التعلييم وزيير الشهرسيتاني حسيين اليدكتور األستاذ زار بحثيةوال التعليمية الوزارة

 مين تضمنت لما بالنموذجية وصفت زيارة في بغداد  جامعة العلمي والبحث العالي

 التعليم لصالح األمور من العديد إرساا في التعليم ولوزارة لجامعتنا كثيرة مكتسبات

 معاليه استقبال في لجامعةا رئيس عبدالحسين عالا الدكتور األستاذ وكان العالي،

 كليييات وعمييداا العلمييي المسيياعد فاضييل أسييامة المسيياعد األسييتاذ معيتييه وفيي

 مجليس معالييه حضيور لجامعتنيا اليوزير زييارة وشيملت كافية، بغداد جامعة ومعاهد

 التعليميية الحركية جم علي واال الع كافة والمعاهد الكليات عمداا ولقائه الجامعة

 مجموعية معالييه التقيى وكميا العمداا، وآراا مقترحات إلى واالستماع الجامعة في

 األستاذ.  قضاياهم ومعالجة و لباتهم حاجاتهم إلى واستمع الجامعة منتسبي من

 ترؤسيه وخيالل العلميي والبحيث العالي التعليم وزير الشهرستاني حسين الدكتور

 األداا حسيينوت تطيوير فيي الهامة القضايا من الكثير على اكد بغداد جامعة مجلس

 رؤسياا إليى الصيالحيات توسييع ومنهيا بغيداد، جامعية في العلمي والبحث والعمل

 أيضا وهو االنجاز في سرعة لتحقي  وذلك جامعتنا رئيس صالحيات ومنها الجامعات

 وكميا واإلداري، واألكياديمي العلميي عملهيا في الجامعات استقالليات ضمن يصب

 العراقييية الجامعيات فييي الرصيين العلمييي جالينه اعتميياد ضيرورة علييى معالييه اكيد

 دراسية مراعياة ميع األسيتاذ هيبية عليى والتأكيد الجامعات وإدارة القضايا ومعالجة

 بغية ومساندتها الجامعة دعم حديثة خالل من بين وكما المعرفية، وحاجاته الطالب

 ميع لقياا وفيي الجامعية، و موحيات تطلعيات أميام حائيل تقي  قد عقبات أي تجاوز

 الكبيير وحجمهيا الجامعية ومنجيزات بالجامعة عقد الذي االجتماع حول الوزير اليمع

 القنياة لمكتيب اليوزير معيالي أوضيح العيرا،، خيدمت علمية كفااات من أنجبت وما

 الجامعييات كبيير  تمثييل بغييداد جامعيية بييان  بغييداد جامعيية فييي الفضييائية الجامعييية

 التيي الكفيااات خييرة مين يزاليون وال كيانوا خريجيها وان العربية والجامعات العراقية

 كبير  في منتشرين الجامعة خريجي ان وكما بنائه، في وساهمت العرا، خدمت

 اإلدارييية الكييوادر أفضييل ضييمن علييى ونجييدهم وغييير أوربييا مثييل المتقدميية البلييدان

 الجامعية مجليس اعضاا مع اجتماعه في سعادته عن معاليه اعرب وكما والعلمية،

 إليى والعطياا التقدم من مزيد متمنيا علمي وتقدم تطور من ناجامعت في وجده وما

 الجامعيية القناة مع لقاا في أوضح عبدالحسين عالا الدكتور األستاذ. الغالي و ننا

 في تصب التي األمور من العديد أرسى قد الوزير معالي ان من االلكتروني والموقع

 التعلييم وحركية لسير لمستمرةا ومتابعته للجامعة وزيارته التعليمة الحركة مصلحة

 ومجليس جامعتنيا وان العراقيية الجامعيات كيل فيي بيل فحسيب جامعتنا في ليس

 لمعالي شكرهم جزيل قدموا والمساعدين والمعاهد الكليات عمداا فيه بما الجامعة
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 في مالتعلي على ايجابيا تنعكس بنتائج جاات وما نموذجية نراها التي لزيارته الوزير

 الجامعات بباقي اسوة جامعتنا دعم على والوزارة الوزير معالي حرص مؤكدا جامعتنا،

 رافقوا الجامعية والقناة االلكتروني الموقع الجامعة، في التعليم بواقع االرتقاا بغية العراقية

 .نموذجية زيارة بأنها وصفت التي الزيارة هذه عن واللقاا القات من بجملة ووثقوها الزيارة
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 تقدم تأريخي غير مسبو، لجامعتنا في الويبومتركس

 والظروف المنغصات ورغم بغداد جامعة بان والحقائ  النتائج لنا وتثبت األيام تمر   

 تاريخ في مسبوقة وغير مهولة نتائج الجامعة تحق  البلد بها يمر التي القاسية

 الجامعة بأنها للعالم تؤكد ان من الجامعة تمكنت حيث ،"قا بة العراقي التعليم

 وجهود وجل عز الباري من وبفضل واليوم المستويات، وأرقى ارفع على األولى

 أرقى في ساحقة جديدة وثبة في متقدما مركزا جامعتنا نالت والمخلصين الخيرين

 الذي الويبومتركس  "webometrics"تصني  وهو للجامعات العالمية التصنيفات

 بان التصني  في كبير رقم على جامعتنا حصلت حيث ،اسبانيا في مدريد من يصدر

 05222 بين من عالمية جامعة وخمسمائة أل  وعشرون ثالث 00522 على تتفو،

 سائر على األول التصني  وهو التصني ، هذا تضمنها جامعة أل  وعشرون خمسة

 لتنال األوسط، الشر، وجامعات العربية الجامعات اغلب وعلى العراقية الجامعات

 تصنيفها الجامعة نالت حيث العربية، الجامعات سائر على عشر الحادي المركز

 الجامعات سائر على التصني  في مضاعفة بأضعاف متفوقة" 0052" الجديد

" 2000" بتسلسل عراقيا الثاني بالمركز التكنولوجية الجامعة حلت حيث العراقية،

 تاريخيا انتصارا حققت قد عتناجام تكون وبذلك تقريبا، جامعة آالف ثالثة بفار، أي

 كبيرة منجزات حققت قد الجامعة وان السيما العلمية، الجامعة انتصارات إلى يضاف

 لمئات ونشرها والسالم للتعليم كرائدة العالمية غينس موسوعة في دخولها ومنها

 الجامعة ان وكما   "Impact factor"تأثير معامل ذات مجالت في العلمية البحوث

 ودول للعرا، جليلة خدمات قدموا ممن والمبدعين البناة من عديدة جياالأ خرجت

 حسين الدكتور األستاذ العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي .اجمع العالم

 الفضائية الجامعية والقناة االلكتروني الموقع مع لقاا وفي بين قد الشهرستاني

 وأنها العلمي بتفوقها المستويات من العديد في وانفراد تميز لها جامعتنا بان

 اإلنسانية الحضارة بناا في أسهمت التي العلمية الكفااات من العديد خرجت

 على أكد قد الجامعة رئيس عبدالحسين عالا الدكتور األستاذ وكان المتقدمة،

 والمتقدمة المتطورة واإلمكانيات المستلزمات بتوفير وأوعز االلكتروني الموقع تطوير

 الموقع فري  ان وكما عالميا، متقدمة مراكز ينال كي االلكتروني للموقع عالميا

 المهنية اإلسرار من تعد والتي الهامة واإلجرااات التدابير من بالعديد قام االلكتروني

 والمضني الداوب العمل جراا نالها التي الخبرة بعد سايت الويب مجال في

 وللمزيد. المتقدمة المراتب هذه ينال كي الرسمي الدوام خارج عديدة ولسعات

 االلكتروني الموقع زيارة يمكن لجامعتنا الجديد التصني  حول المعلومات من

 العالمية الجامعات وباقي جامعتنا على لال الع العالمي الويبومتركس الرسمي

 على الضغط ويمكن. جامعة أل  وعشرون خمسة 05222 الي عددها يفو، التي

 الجامعات تصني  ،العراقية الجامعات تصني  :ادناه موضحه ماوك التصني  هذا روابط

 العالمية الجامعات تصني  ،العربية
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 برامج ومعدات ديجيتال لتدقي  الوثائ 

 الدكتور األستاذ قام األمثل بالشكل العمل سير من والتأكد العمل واقع على اال الع بغية

 والتصديقات الطلبة شؤون لقسم ميدانية تفقدية بجولة الجامعة رئيس عبدالحسين عالا
 سالمة من والتأكد القسم في األداا وتحسين تطوير في عديدة جوانب على للوقوف وذلك
 قدم الذي الطائي، حسين الدكتور األستاذ الجامعة رئيس استقبال في وكان العمل،

 القسم في استحدثت التي الحديثة الكومبيوترية والبرامج العمل لمراحل موجزا شرحا
 بأغلب والتقى التفاصيل من العديد على ا لع قد الجامعة رئيس وكان الوثائ ، إصدار بغية

 باصطحاب الجامعة رئيس وقام العمل، وسير أحوالهم على مطلعا القسم موظفي

 النهج وف  على وإدامته القسم لترميم وتوجيهم الهندسية الشؤون قسم من مهندسين
 آليات حول المهندسين ناقش حيث الجامعة، وسمعة  يلي الذي والحضاري المتمدن
 في الخبرة ذوي المتخصصين واعتماد المتينة المواد اعتماد على مؤكدا والترميم، اإلدامة

 فحسب، القسم لهذا وليس كافة الجامعة لمنشات العمراني والتطوير الترميم عمليات
 األستاذ .نطمح ما وف  على النتائج تكون كي المركزية والتعليمات الضوابط وف  وعلى
 والموقع الجامعية القناة أجرته لقاا في أوضح الجامعة رئيس عبدالحسين عالا الدكتور

 لها الجامعة ان مبينا القسم، في حل الذي للتقدم وسروره للعمل ارتياحه عن االلكتروني
 وان السيما نتهيي وال يبدأ العمل وان جامعتنا، وحجم يتواام وان البد عملها وان كبير تاريخ

 العلمية االختصاصات كافة تضم جامعتنا ان كون سنويا الطلبة آالف بتخريج تقوم جامعتنا

 في والعربية بل العراقية الجامعات سائر أعداد تفو، ومعاهدنا كلياتنا أعداد وان واإلنسانية
 مأ تكون ان تستح  بغداد جامعة يجعل ما وهو األوسط والشر، العربية الدول اغلب

 األداا و بيعة العمل  بيعة على للوقوف جاات إنما اليوم هذا زيارتنا وان الجامعات،
 برامج إدخال تم حيث الكترونيا، الجامعة حوكمة ضمن أدخلناه الذي الجديد االلكتروني

 الن ومصداقيتها، صالحياتها من والتأكد البيانات تدقي  على تعمل للغاية متطورة حاسوبية
 الجامعة، تشهده الذي الكبير الطلبة وأعداد حجم مع لنا األهمية غاية في بات األمر هذا
 أمس التي الطلبة من الهائلة األعداد هذه تخرج بان وتقدمها الجامعة تطور عن ينم ما وهو

 جامعاتنا وكفااات بخبرات ينعم و ننا ان نجد الذي الظرف هذا في لها بحاجة البلد يكون ما
 شركات على تعتمد التي الجامعات بعض في كما مستوردا وليس تياذا وعملنا خبرتنا وان

 وأساتذة ومهندسين موظفين من العاملين ان بل جامعتها، إدارة في مستوردة ومؤسسات

 نتشرف فإننا لذا جامعتنا، خريجوا منهم واألغلب العرا، من اإل ال، عل هم ومختصين
 ووزراا جمهوريات رؤساا من شخصياتال كبار خرجت التي العريقة للجامعة المنجز بهذا

 األمر وهذا كل، العالم في بل فحسب العرا، في ليس اإلنسانية خدموا وعلماا ومفكرين

 تشهده الذي التقدم على نحافظ كي العمل من مزيدا منا يتطلب ما وهو للكل، معروفا بات
 صني ت في العالمي بتفوقها ثمارها حصدت قد جامعتنا ان هلل والحمد الجامعة،

  .جامعة وخمسمائة أل  وعشون ثالثة 00522 اكثر على بتقدمها العالمي الويبوماتركس

 للموقع أوضح والتصديقات الطلبة شؤون قسم مدير الطائي حسين الدكتور األستاذ  
 بان الراهن الظرف متطلبات كافة استوعبت قد الجامعة بان الجامعية وللقناة االلكتروني
 في استضافتهم عن ناهيك االمتحانات إجراا وكذلك الساخنة اتالمحافظ  لبة تستضي 

 الظرف مع تماشيا وذلك االستيعابية قدرتنا وحجم مساحة فا، وما الداخلية األقسام
 بالتعليمات تقيدا العراقية الجامعات أكثر من جامعتنا ان وكذلك البلد، به يمر الذي الراهن
 وان العالمية، الجامعات كبر  مواصفات اب تط والتي منها المركزية السيما والضوابط

 والحمد الجامعة، تمتلكها التي الكبيرة البيانات حجم مع تطورا األكثر باتت اإلدارية برمجنا
 ومركز الجامعة في والعاملين الجامعة رئيس رأسهم وعلى الخيرين جهود وبفضل هلل

 الوثائ  ودقة سالمة تضمن يالت الكومبيوترية البرامج احدث  بقنا االلكترونية الحاسبة

                                         االنجاز بسرعة أثمرت قد وموظفينا عاملينا قدرات وان جامعتنا، تصدرها التي والبيانات
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 شيؤون ميدير أكيد وكميا ذليك، فيي والنفقيات الجهيد ضغط وكذلك اإلصدار وسرعة  
 قسمنا، دعم في الهام األثر لها كان لنا الجامعة رئيس زيارة بان والتصديقات الطلبة

 الشيؤون لقسيم أوعيز وانيه المتطلبيات مين العدييد تيوفير فيي سييادته أوعز ما مع
 مين التيي التدابير من بالعديد وجه وكذلك مشكورا قسمنا مبنى بترميم الهندسية
 وجيه وكميا عملنيا، تواجيه قيد التيي الصيعوبات كافية وتيذليل عملنيا تطور ان شانها

 منتظمية، تدريبيية دورات بإدخيالهم أدائهيم وتطيوير الميوظفين تدريب على كيدبالتأ
 قسمنا مبنى يكون ان على أكد وكما المستويات بأعلى األداا يكون ان على مؤكدا

 اسيتقبال في والتمدن الحضارية المظاهر من العديد على مركزا المستويات بأفضل
 للقسيم، مراجعاتهم خالل لهم حةالرا وسائل وتوفير ومساعدتهم الخريجين الطلبة
 ليرئيس واالمتنيان بالشيكر القسيم ميوظفي كافية باسيم نتقيدم الصيدد بهذا ونحن

 تقي  قيد التيي العقبيات وتيذليل عملنيا تطيوير فيي ومبادراتيه دعميه على الجامعة
 ووثقوهيا الهامية الزييارة هذه رافقوا الجامعية والقناة االلكتروني الموقع فري .أمامنا
                                                     . والفوتوغرافية الفيديوية للقطاتا من بجملة
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 عشر الحادي مؤتمرها تقيم العربية الجامعات في الهندسة لكليات العلمية الجمعية

 احييد  وهييي. العربييية الجامعييات فييي الهندسيية لكليييات العلمييية الجمعييية أقامييت
 كليية ومقرهيا العربيية الجامعيات التحياد والتابعة المتناظرة اتللكلي العلمية الجمعيات

 التعلييم جيودة ضيمان“ شيعار تحيت عشير الحيادي مؤتمرهيا بغيداد جامعة الهندسة،
 اول فهو الكوفة جامعة في الهندسة كلية مع بالتعاون  ”العربي الو ن في الهندسي

 حضير وقيد  الشيرفا النجي  محافظية فيي بغيداد بجامعة الهندسة كلية تقيمه مؤتمر
 الجامعيات التحياد العيام االميين العيدوان عرابيي ابيو سيلطان اليدكتور االستاذ المؤتمر
 عبيد الحسيين عبيد عيالا اليدكتور األسيتاذ بغيداد جامعية رئييس اليى اضيافة  العربية

 تضيافر اليى ودعيى الميؤتمر انجيا  سيبيل في المبذولة بالجهود اشاد الذي  الرسول
 باالضافة العربي الو ن في التعليم كفااة رفع في الجامعات دور تعزيز اجل من الجهود
 الشييركات و المؤسسييات احتياجييات مييع للتفاعييل العلمييي البحييث دور تفعيييل الييى

 لجامعة اخر  زيارات الى العام االمين بدعوة وقام سواا حد على االهلية او الحكومية
.   االصيعدة جمييع عليى معرفييال و الثقيافي والتبادل العراقية الجامعات  وبقية بغداد
 النهيو  في العربية الجامعات التحاد العامة األمانة دور الى عرابي ابو الدكتور وتطر،

 التيي المتعيددة األنشيطة خيالل مين العربيية الجامعيات في العالي التعليم بمستو 
 المتخصصية العميل وورش الدوليية الميؤتمرات عقيد أبرزهيا مين التيي اإلتحاد بها يقوم
 األكاديميية والهيئيات واالتحيادات المنظميات مع والتعاون  الطالبية واألنشطة ندواتوال

 قبيل مين ترحيبيية كلميات بالقياا االول اليوم في المؤتمر فعاليات تضمنت وقد الدولية
 العيام االميين القيى ثم ياسين عبد عقيل الدكتور االستاذ الكوفة جامعة رئيس السيد
 اليدكتور االسيتاذ بغيداد جامعية فيي الهندسية، كليية وعميد الهندسة كليات لجمعية

 رؤوسياا مين الحضيور بالسيادة خاللها من رحب كلمة علي محمد الصاحب عبد احمد
 العلميية الجمعيية وهيدف رسيالة عين وتكلم" جميعا وبالحضور كليات وعمداا جامعات

 خدمية ىعل القادر  العربي المهندس العداد االعضاا والمعاهد الكليات دعم خالل من

 فيي الهندسيي التعلييم مستو  رفع على التعاون عبر تطلعاتها وتحقي  العربية أمته
 المتخصصة العلمية والمؤتمرات الندوات وعقد  العلمي البحث وتشجيع العربي الو ن

، التخصصيية البحيوث مراكيز انشاا تشجيع  كذلك  واإلسالمي العربي بالتراث والعناية
 الدولية والمؤتمرات الهيئات في الجمعية اعضاا جهود بين التنسي  الى باالضافة هذا

 كيل الى بالشكر تقدم كلمته ختام وفي.  للمعلومات  ربط شبكة انشاا على والعمل

 الشيكر قيدم كميا، بغيداد جامعية هندسية كليية منتسيبي قبيل مين المبذوله الجهود
 مدينية  حيافظم والسييد  المحتيرم االشيرف النج  مدينة محافظ السيد الى والعرفان
 لرعايتيه  الكوفية جامعية رئييس   ياسيين عبيد عقيل الدكتور واالستاذ  المحترم بغداد

 بغيداد جامعة رئيس الحسين عبد عالا الدكتور االستاذ الى بالشكر تقدم كما المؤتمر
 التحضييرية اللجيان اعضياا والسيادة والسييدات الميؤتمر متطلبيات الشخصية بمتابعته
 والَعتبتيين المقدسية الًعلويية والعتبية والكوفة بغداد جامعتي من ةوالساند  والتفيذية

 مطيار وادارة الدينيية الميزارات الكوفية لمسيجد العامية واالمانية والعباسيية الُحسينية
 عليي اليدكتور االسيتاذ برئاسة االولى الجلسة اعمال بدأت ثم .االشرف النج  مدينة
 عبيد عليي د.م.ا و الهندسية كليات جمعيةل الساب  العام االمين  الكلدار الصالح عبد

 ميدير هيكل شيبان الدكتور لالستاذ االولى المحاضرة وكانت مقرراً  االسدي المحسن
 الجامعيية فيي الهندسية كليية تجربية) بعنييوان اللبنانيية الجامعية فيي الهندسية كليية

 وهي لويزا السيدة جامعة من جدعون بيار الدكتور االستاذ محاضرة تلتها (اللبنانية
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 كلية عميد  السراج عطية محمد. د.م.أ محاضرة واخيرا الخاصة اللبنانية الجامعات احد 
  الى 0991 بين ما  للفترة  العرا، في العلمي البحث واقع) بعنوان  الخوارزمي الهندسة

 الهندسية كلييات لعمداا عشر الحادي االجتماع عقد تم المؤتمر هامش وعلى(.  0200
 عميداا سبعة ترشيح وتم التنفيذية الهيئة اعضاا الختيار انتخابات واجراا الجمعية ااعضا
 عييد احميد اليدكتور االسيتاذ مين كل التنفيذية اللجنة بعضوية فاز االنتخابات وبعد للجنة

 هيكل شيبان الدكتور واالستاذ رئيسا  العام االمين  بغداد جامعة/  علي محمد الصاحب
 عضيوا التكنلوجيية الجامعية/  االنبياري رييا  اليدكتور واالستاذ عضوا ةاللبناني الجامعة/ 

 محمييد الييدكتور واالسييتاذ عضييوا جامعيية/ عتيييوي حسييين علييي الييدكتور واالسييتاذ

 عضيوا  بابيل جامعة/ فنطيل كاظم الدكتور واالستاذ عضوا المستنصرية الجامعة/االنباري
 الييوم فيي اميا.  عضيوا بغيداد جامعية/السيراج عطيية محميد الدكتور المساعد واالستاذ
 كليية فيي المظفير منيير. د قاعية عليى للميؤتمر الثانيية الجلسة اعمال فابتدأت الثاني

 اليدكتو واالسيتاذ العال، هادي حسن الدكتور االستاذ برئاسة  الكوفة بجامعة الهندسة
 عرابيي ابيو سيلطان اليدكتور االسيتاذ القى حيث للجلسة مقرراً  الخطيب مهدي حسن
 والبحيث العيالي التعلييم واقيع بعنيوان محاضيرته العربيية الجامعيات التحياد العيام االمين

 من الكثير العلمي والبحث العالي التعليم قطاع يواجه  حيث العربي الو ن في العلمي
 العلميي، البحيث واسيتراتيجيات أولوييات وضيو  عيدم مثيل الكبر  والتحديات المشاكل

 فرص وقلة الجيد العلمي البحث باهمية الوعي وقلة ويلالتم وضع  الوقت كفاية وعدم
 الكفييااات وهجييرة الييدولي التعيياون محدودييية الييى باالضييافة البيانييات وقواعييد الشييبكات
 والعمل  الباحثين ودعم القطاع هذا على التركيز الضروري من اصبح انه ُموضحاً  العلمية،

 الجيودة ضيمان معيايير وتطبيي  ، العربية الجامعات في العلمي البحث كفااة زيادة على
 أمنيية تعليييم مخرجييات علييى الحصييول أجييل ميين االكاديمييية البييرامج علييى واإلعتميياد
 محاضرة تلتها ثم.  للخريجين العمل سو، في المنافسة على القدرة يضمن وبمستو 

 عبيد د.ا العربيية الجامعيات التحياد العامية االمانية فيي الجيودة ضيمان مجلس مستشار
 كلييات فيي االكاديميية البيرامج جيودة ضمان معايير) بعنوان غيث مسلم يعقوب السالم
 كليية عمييد عتييوي حسيين عليي د.ا محاضيرة وتالهيا(. العربيي اليو ن في الجامعات

 على المبني التعليم اعتماد بعنوان  عطية ناجي علي الدكتور و الكوفة جامعة الهندسة
 عليي د.م.أ للباحيث محاضيرة القياا ثيم  الهندسيي التعلييم جيودة لضيمان التعلم نواتج

 اهميية و للبنياا الموحيدة العربية الكودات بعنوان  الكوفة جامعة الهندسة كلية التميمي

 مراسييم جيرت ثيم العربيية اليدول في الهندسة لكليات الدراسية المناهج في تضمينها
 العلميية لمسيابقةا في االولى بالجائزة الفائز اعالن وتم الجوائز و التقديرية الهدايا توزيع
 التدريسيي جيجان  ار، مقداد المساعد االستاذ نالها 0202 للعام علمي بحث الفضل

 والمراقيد للمعيالم وزييارة  الكوفية مدينية فيي جولية كانيت ثيم التكنلوجيية الجامعة في
 عيدنان االسيتاذ االشرف النج  محافظ السيد حضر. المقدسة كربالا مدينة في الدينية

 السيادة مين عيدد إليى إضيافة األول الييوم فيي الميؤتمر اليى الزرفي عباس خضير عبد
 محسين األسيتاذ المائيية الميوارد وزيير معيالي حضير ا كيم العراقيي البرلمان في النواب

 الميؤتمر اليى الحسيين عبيد عيالا الدكتور األستاذ بغداد جامعة رئيس والسيد ألشمري

 الدكتور العربية الجامعات التحاد العام األمين السيد حضور إلى باإلضافة الثاني اليوم في
 اتحيياد أعضيياا الهندسيية كليييات جمعييية بييدور أشيياد الييذي العييدوان عرابييي أبييو سييلطان
 األميين مين كيل بيه قيام ما إلى مشيرا المؤتمر هذا إنجا  في الواضح العربية الجامعات

 لجمعيةا ومستشارة الصاحب عبد احمد الدكتور األستاذ الهندسة كليات لجمعية العام
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 الوفيود سيفر وتسيهيل الصيعاب كافية تيذليل فيي إبيراهيم إسيماعيل شيهالا  اليدكتورة
 .المؤتمر لحضور العربية
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 أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة

 وآله عليه هللا صلى محمد النبي لمقام المسيئة رسومال ضد بغداد جامعة في تضامنية وقفة-

 االداا وتقويم االداري التحقي  دورتي بتخرج تحتفل بغداد جامعة في واالقتصاد االدارة-

 سليمة بيئة على الحفاظ سبل وتناقش الحديثة الطبية لالجهزة معرضا تنظم بغداد جامعة في الهيثم ابن-

 وامنة

 بغداد بجامعة اللغات كلية في وثقافية علمية اصدارات-

 المستشفيات داخل التطبيقية بالبحوث االهتمام ضرورة على ويشدد التمريض كلية يزور بغداد جامعة رئيس-

 و الفيزيائية التربة بخصائص عالقتها و النخيل عن اجستيرم رسالة تناقش بغداد جامعة في بنات العلوم-

 الكيميائية

 في االخبارية والقيم االعتماد نظرية في الذهنية الصورة حول بغداد اعالم في العليا للدراسات مناقشتان-

 المحلية الصح 

 سبل وتبحث الجامعة السالم كلية على لالشراف رسمي تكلي  على تحصل بغداد جامعة في الخوارزمي-

 توأمتها

 بدراسته المعنية الدوائر في  لبته تدريب اليات لتطوير ندوة ينظم دادبغ جامعة في المالية الدراسات-

 العرا، كردستان اقليم في المستدامة التنمية تناقش بغداد جامعة في دكتوراه ا روحة-

 للبنات العلوم في الفصلية االمتحانات سير يتفقد بغداد جامعة رئيس-

 بغداد بجامعة االسالمية العلوم في" ورؤ  مفاهيم الجمال فلسفة" بعنوان ندوة-

 (الكهروضوئية التقنيات مستقبل) بعنوان ندوة يعقد المستمر التعليم-

 بغداد لجامعة جديد دولي انجاز-

 البنى تنمية في الخاص القطاع ودور السكنية الفضااات في البصرية االستدامة عن بغداد بجامعة مناقشتان-

 التحتية

 بغداد جنوبي النهروان منطقة في حةالناز للعوائل دعما تقدم بغداد جامعة في للبنات العلوم-

 العالمية العلمية المجالت احد  غالف على صورته لتكون بغداد جامعة باحثي احد اختيار-

 النفط في جديدة مهمة نتائج الى ويتوصلون متميزة عالمية مجالت في بحوثا ينشرون بغداد هندسة دريسيوت-

 والطاقة
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 النشا ات من مجموعة تقيم بغداد جامعة في األسنان  ب كلية-

 األستالل موضوع حول علمية ندوة تقيم بغداد جامعة في األسنان  ب كلية-

 وتصني  التعليمية العملية في دورهاو الجودة ضمان أهمية يناقش بغداد جامعة في الحضري التخطيط-

 الجامعات

 من والعشرين الثاني في االفتراضي والواقع اللغة عن السنوي مؤتمرها تنظم بغداد جامعة في للبنات التربية-

 المقبل نيسان

 النزاهة هيئة مع بالتعاون" االستراتيجية القيادة" بعنوان دورة تنظم بغداد جامعة في السياسية العلوم-

 التجارية للمصارف التنافسية ةالقدر تناقش بغداد واقتصاد ادارة في ماجستير رسالة-

 ومعاهدها العراقية للجامعات الثاني االعالمي الملتقى في تشارك بغداد جامعة-

 "جميلة" منطقة في النازحة للعوائل تخرجهم مشاريع بمبالغ يتبرعون بغداد بجامعة ميمالتص قسم  لبة-

 الدولة دوائر مع بالتعاقد تفضي بغداد خوارزمي في العليا الدراسات  لبة ببحوث خاصة نقاشية حلقات-

 المختلفة

 السنة نص  امتحانات في االلكتروني التصحيح تقانة بادخال تشرع بغداد جامعة في الطب-

 بغداد بجامعة الهندسة كلية في للقلب الكهربائي النشا  عن محاضرة-

 بغداد محافظ شكروتقديرمن كتاب على يحصل بغداد اداب تدريسي أحد-

 في عنه ممثال ويصبح النفسي للعالج العالمي المجلس عضوية لىع يحصل بغداد جامعة من تدريسي اول-

 العرا،

 على للوقوف برلمانيا وفدا وتستقبل الداخلية لالقسام" السالم" مجمع تتفقد بغداد جامعة في اللغات-

 للكلية العلمية المسيرة

 الكترونيا االمتحانات واداا البحوث استالل حول ندوة تنظم بغداد جامعة في االسنان  ب-

 في االولى تعد جديدة موادا باضافة الخرسانية خلطاتال من تحسن بغداد جامعة في ماجستير رسالة-

 المدنية الهندسة

 للكلية عشر الرابع العلمي المؤتمر واقامة للموازائيك تراثية جدارية مشروع الكمال بغداد فنون في استعدادات-

 بناية الى لالنتقال ويستعد منتسبيه لتقويم االلكترونية االستمارات يعتمد بغداد جامعة في الخوارزمي مجلس-

 الجديدة الكلية
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 الروائي بالفلم الضوئي والنص الفني الحقل في الكم فيزيائية عن يغداد فنون في كتابان-

 الفردوسي جامعة وممثل االيرانية الثقافية الملحقية مع التعاون افا، تبحث بغداد جامعة في اللغات-

 بغداد بجامعة االداب كلية في االثرية والمكتشفات التنقيبات عن محاضرة-

 االمتحانية االسئلة وضع في الحديثة االلكترونية النظم استخدام حول غدادب بجامعة الرياضية التربية في عمل ورشة-

 النشا ات من بمجموعة تشارك بغداد جامعة في التمريض كلية-

 بغداد جامعة رئيس من وتقدير شكر على يحصل بغداد جامعة في الزراعة كلية تدريسي أحد-

 امانة نظمته الذي والتدقي  الرقابة لدائرة الثالث للمؤتمر العلمية اللجنة يترأس بغداد جامعة في المالية الدراسات-

 الوزراا مجلس

 الرصافة مستشفيات في التمريضية الخدمات تناقش بغداد واقتصاد ادارة في ماجستير رسالة-

 المانياً  ثقافياً  ملتقى وتنظم الداخلية وزارة لمنتسبي متخصصة دورة تخرج ادبغد لغات-

 والتلفزيون للسينما الثاني الدولي الجامعي المهرجان في للمشاركة وتدعو جديدة جدارية الفتتا  تستعد بغداد فنون-

 ( العباسي العصر في الحكمة بيت في التألي  حركة) عن نقاشية حلقة تقيم بغداد جامعة-

 مجلته من جديدا عددا ويصدر" العربي المستقبل" مجلة في بحثا ينشر بغداد جامعة في االستراتيجية الدراسات-

 العلمية

 العرا، في المستدامة التنمية وافا، واقع عن ندوة تقيم بغداد جامعة في الهندسة كلية-

 بغداد جامعة  لبة لشؤون االستشاري للمجلس والعشرون السادس الدوري االجتماع يعقد الطلبة شؤون-

 ارياالد والتحقي  االداا تقويم في جديدة دورة تخرج بغداد واقتصاد إدارة-

 بغداد جامعة حضرته اجتماع في االسنان  ب بكليات مالكاتها وتطوير الدراسية المناهج تحديث الى يدعو التعليم وزير-

 بالعالم المساحة تقانة في المستخدم يواكب الليزري للمسح جديد جهاز بادخال تشرع ادبغد هندسة-

 عالمي تصني  في" ويبومتركس" اعتمدها التي المعايير عن للحديث االلكتروني الموقع تستضي  بغداد جامعة اذاعة-

 امعةللج جديد

 الصحفية المؤتمرات وادارة الرسمي المتحدث مهمة حول حوارية ورشة تنظم بغداد جامعة اعالم-

 الطالبات لد  واالرشادية والعلمية الثقافية الجوانب حول التوعوية ندوته يقيم دادبغ بنات تربية في االنكليزية اللغة-

 بغداد بجامعة الرياضية والتربية الزراعة كليتي بين المشترك العلمي للتعاون اتفاقية-
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 المتحدة بالمملكة امبريال بجامعة الصحية البحوث دورة في تشارك بغداد جامعة في الكندي  ب-

 العراقية الكهربائية الشبكة على باالحمال تنبؤلل منطقيا نظاما تجد بغداد هندسة في ماجستير دراسة-

 الكترونيا امتحاناتها وتجري البرلمانية والتعليم التربية لجنة في عضوا تستقبل بغداد اعالم-

 المحلية السو، في واثره الكمركية التعرفة قانون تطبي  حول بغداد جامعة في استطالعية دراسة-

 والقانونية القرانية النصوص ضوا في وواجباتها المراة حقو، عن بغداد بنات تربية في نقاشية حلقة-

 عالميا المحاسبي الجامعي التعليم نظام جودة تقويم تناقش بغداد واقتصاد ادارة في ماجستير رسالة-

 االلكتروني لالرهاب التصدي سبل حول بغداد بجامعة يعيالطب التاريخ مركز في نقاشية حلقة-

 0205 للعام( السالم سفير) لقب على يحصل بغداد جامعة تدريسيي احد-

 المركزي العراقي اتحادها مع المشترك التعاون سبل وتبحث الطائرة بالكرة دورتها تنهي للبنات لرياضيةا التربية-

 وساما عينوارب اثنان على حاصل باحث باستضافة" ابداعية مواهب" االولى االذاعية حلقته ينجز بغداد جامعة اعالم-

 0202 لعام دولية وجائزة

 تطوره وافا، العراقي المائي االمن تناقش بغداد بجامعة السياسية العلوم في ماجستير رسالة-

 الحضاري وارثها الجامعة منجز على لال الع تاهيله اعادة بعدا والضيوف للزوار ابوابه يفتح بغداد جامعة متح -

 ( السالم عليها) زينب السيدة بميالد والرياضة الشباب وزارة احتفالية تحتضن بغداد جامعة-
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