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 البطل العراقي الجيش مع بغداد جامعة

 الموصل، الحبيبة مدينتنا في واإلرهابيين األعداء تهديدات إلى الوطن تعرض أن بعد  

 لتطهير المسلحة القوات في إخوتهم مع للتطوع بغداد جامعة ومنتسبي طالب تسابق

 التدريسيين ومعهم الطلبة جموع هبت وقد اإلرهابيين، الغرباء من العراقية األراضي

 وتكرار مرارا بينت قد الجامعة وكانت الوطن، حياض عن الذود في النداء تلبيةل والمنتسبين

 وذلك  المناسبات، من العديد في العراقي الجيش ومساندة دعم في المشرفة وقفتها

 المشرفة وقفاتها الجامعة تقيم حيث الكبيرة، والجماهير المجتمع تطلعات عند نزوال

 تأسيسه منذ البطولية المالحم أعظم سطر يالذ الشجاع العراق جيش مع بالتضامن

 إلى بزيارة قام العلمي والبحث العالي التعليم وزير األديب علي األستاذ.  هذا يومنا حتى

 الدفاع في للمساهمة الطلبة حث وقد المستنصرية الجامعة في للطلبة الداخلية األقسام

 الروح لرفع الوزراء مجلس عباجتما العسكرية بزته في الوزير معالي ظهر وقد الوطن، عن

 الدفاع في العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة الجامعات ومنتسبي الطلبة لدى المعنوية

 ركيزة تكون بان الجامعة تتوسم التطلعات هذه ومع المشرف، وتاريخه العراق تربة عن

 الجماهير،و المجتمع من والمهم األكبر الجزء تكون كي المجتمع وتوجهات ألفكار وقاعدة

 الوقفات، تلك بين من وكان ووقفاته، وطموحاته المجتمع توجهات كل مع الجامعة لتقف

 يوم للعالم أكد الذي الباسل الجيش عيد ذكرى في الباسل جيشنا مع المشرفة الوقفة

 ليحيوا الجامعة باحة في واألساتذة الطلبة وقف حيث والسالم، لإلنسانية رمز بأنه بعد

 التهديدات من وحمايته المجتمع صفوف رص في الوحيد األمل بات ذيال العراق جيش

 لجيشنا تضامنية تظاهرة أقيمت حيث واآلخر، الحين بين مجتمعنا لها يتعرض التي الكبيرة

 أرضنا على والمعتدين الظالمين ومقارعة وتربته، الوطن حياض عن يدافع وهو العراقي

 عبد عالء الدكتور األستاذ. المعتدين من تهجما إلى تعرضت التي محافظاته في وشعبنا

 الكليات يزور وهو معه خاص لقاء في الجامعية وللقناة االلكتروني لموقعنا بين الحسين

 وأننا المسلحة قواتنا ومساندة دعم في اإلشارة رهن الجامعة بان االمتحانات، سير ويتفقد

 الوطن أن هي رسالتناو الوطن، عن الدفاع في ووطنا جيشنا مع واحد خندق في نقف

 الذي والجهل للظالم عودة وال العلم ويستمر ينقطع، ولن ال الجامعة في عملنا وان بخير

 وتطوره، ونجاحه وسمعته الوطن سالمة من النيل تحاول التي اإلرهابية الجموع عنه تبحث

 له، فداء ناوروح دمائنا بان كبيرة رسالة نعطي فإننا التعليم خندق في الوطن نعاهد إذ وأننا

 ولن ال وأننا الجامعة، وطلبة منتسبي من إخوتنا مع بالدم للتبرع كبيرة حملة بصدد وأننا

 إال اإلرهابية األعمال وما النور ألنه والعلم التعليم في وسنستمر كان من ألي ننثني

 اإلداري والمساعد عبدالحسين عالء الدكتور األستاذ الجامعة رئيس وكان والجهل، الظالم

 في عبروا قد والطلبة، األساتذة من وكم الجامعة أقسام ورؤساء يوسف حسين الدكتور

 بسالة في يهتفون وهم العراقي للجيش ودعمهم والئهم عن المناسبات من العديد

 وسائل غطت وقد الجيش، ومساندة لدعم الكبيرة وبطوالته العراقي الجيش وشجاعة

 الدكتور المساعد االستاذ االحتفاالت، هذه من مهمة جوانب الفضائية والقنوات اإلعالم

 لقاء في االلكتروني لموقعنا اكد بغداد جامعة لرئاسة العلمي المساعد كريم محمد عالء

 رسالة لتكون جامعتنا في مستمرة العلمية الجهود ان من الفضائية الجامعية وللقناة معه

 واحدا صفا يقف والعلم الجامعة ان من نينوى، في واالرهابيين الوطن اعداء على بها نرد

  في للتطوع تام استعداد على جامعتنا بان مؤكدا االرهابيين، ضد البطل جيشنا لنصرة
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 واالداري العلممي دورهمم يؤدون منتسبينا وكل وطلبتنا علمائنا وان الباسل، جيشنا صفوف

 وقمت، اي فمي النمداء تلبيمةل مسمتعدون وهمم والتنسميق، التنظميم اتمم على الجامعة في

 العلممي المنه  وفمق علمى االنسمانية بنماء فمي عزيمتنا تنثني ولن وال تتوقف، لن وجهودنا

 ونحمي وتربتمه، للموطن فمداء وكلنا الغالي، لوطننا مشرقة صورة لنرسم المتقدم، الحضاري

 الجماعمات قبمل ممن والضماللة الشمر مراكمز كمل ضمد وصموالته بطوالتمه في الباسل جيشنا

 يبقى وسوف وطننا من يشع والنور العلم بان جامعتنا من للعالم ونؤكد التكفيرية، االرهابية

 الحضمارات اولمى الننما العريقمة، وجامعتنما وطننما ممن الخيمرين بجهمود ينطفمي ولن متوهجا

 يوسمف حسمين المدكتور االسمتاذ.  هللا شماء إن لالبمد والحضماري االنساني الرمز وسنبقى

 موضمحا العراقمي، الجميش مسماندة فمي للتطوع حملة بتشكيل اوعز قد االدراي المساعد

 رسممالتنا وان المنتسمبين، وكافمة والطلبمة العلمماء ممن بابنائمه شمامخا سميظل الموطن بمان

 وحضممارته وهيبتممه المموطن لتربممة فممداء وارواحنمما دمائنمما وان تتوقممف، ولممن تسممتمر االنسممانية

 والقمى سماهم الجامعمة، رئميس مكتمب رممدي منيمر عبمدالكريم المهندس المدرس العريقة،

 ليسمت همذه االزممة بمان لموقعنما وبمين الغمالي، ووطننا الجيش دعم في حماسية قصيدة

 القمموى لكممل التصممدي فممي وعزيمتنمما ووحممدتنا بقوتنمما نتخطاهمما واننمما العممراق علممى جديممدة

 بممان االلكترونممي لموقعنمما بممين قممد وكممما والجهممل، والطائفيممة التفرقممة تريممد التممي الغاشمممة

 خدمة في الجامعة ان كون المجتمع، لتطلعات ضمني كتعبير جاءت جامعتنا في التظاهرات

 بمه الجامعمة قاممت ومما وتطمويره، المجتمع مساندة في رفعته الذي شعارها وهو المجتمع

 الوقموف خالل من األمام نحو واإلنسانية السالم دعم في إنسانية وتظاهرة وقفة إنما اليوم

 عمن المدفاع فمي خالمدة بطوليمة مالحمم شمكل المذي األصيل العراقي اجيشن مساندة في

 عمن المدفاع فمي وكبيمرة فاعلمة مسماهمات لمه لمما والعربمي بمل العراقمي اإلنسمان كرامة

 الكثيمر وهنما  المشمرفة، البطوليمة بمالمواقف حافل جيشنا تاريخ ان حيث العربية، األراضي

 اليموم نقمف لمذا فيهما، وحاسم فاعل دور شللجي كان العراق، تاريخ في الهامة األحداث من

 تمابع االلكترونمي الموقمع فريمق الموطن، تربمة عمن دفاعمه فمي الباسل جيشنا مع يوم وكل

 .الفوتوغرافية الصور من بجملة ووثقها االحتفالية
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 أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة

 الكلية في النهائية االمتحانات سير يتفقد بغداد بجامعة االداب عميد-

 الكليات من عدد في النهائية االمتحانات سير االعالم مدير بصحبة يتفقد بغداد لجامعة اإلداري المساعد-

 لتاسيسها األولى بالذكرى تحتفل بغداد بجامعة االعالم كلية اذاعة-

 الكلية لمنتسبي يريةوتطو تدريبية دورات تقيم بغداد واقتصاد ادارة في الجودة ضمان شعبة-

 االول السيميائي ملتقاها تقيم بغداد اعالم-

 المقبل الدراسي العام بغداد بجامعة العليا للدراسات الليزر معهد في الدبلوم برنام  افتتاح-

 الحديثة التدريس وطرائق االلكتروني التعليم في دورات تقيم بغداد رشد ابن-

 الجادرية مجمع في للبنات الداخلية االقسام يتفقد بغداد جامعة رئيس-

 بغداد اعالم في النهائية االمتحانات انطالق-

 االداري عملها تطوير خطط تناقش بغداد جامعة-

 بغداد بجامعة التشكيلية الفنون طلبة نتاجات معرض افتتاح-

 االداب كلية في النهائية تاالمتحانا سير يتفقد بغداد جامعة رئيس-

 العلمي والبحث العالي التعليم في والتقانية العلمية الخبرات تطوير تناقش بغداد بجامعة الهيثم ابن-

 كربالء جامعة في المنعقد القانون كليات عمداء لجنة اجتماع تترأس بغداد جامعة-

 الجامعية ادارتها في الدقة عالية رقمية حاسوبية منظومات بادخال تباشر بغداد جامعة-

 عالمية مناشيء من حديثة أجهزة وصول عن وتعلن بالبيئة خاصا صحيا مختبرا تفتتح بغداد هندسة-

 بغداد بجامعة النهائية االمتحانات سير يتفقد العلمي والتقويم االشراف جهاز رئيس-

 والتفتيش التدقيق في والثامنة السابعة الدورة تخرج بغداد واقتصاد إدارة-

 العالج كفاءة لزيادة والمعدات األجهزة باحدث السمنة بابحاث الخاصة وحدتها تجهز بغداد بجامعة الكندي طب-

 معلوماتيا الكترونيا نظاما ادخال بعد مكتبته مراجعة الى الباحثين يدعوا بغداد بجامعة الطبيعي التاريخ مركز-

 عليها جديدا
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 -مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية يتفقد سير االمتحانات النهائية في جامعة بغداد

 -التخطيط الحضري بجامعة بغداد يصدر دليله السنوي للتعريف بمنجزاته العلمية والبحثية

 البلغارية العالمية المجالت احدى في زراعيا بحثا ينشر بغداد جامعة من تدريسي-

 ومعالجاته واثاره التزوير عن نقاشية حلقة تنظم بغداد اسنان طب-

 باالنابيب الثقيل النفط ضخ مشاكل تعال  بغداد جامعة في جديدة دراسة-

 االسنان في الجذرية التغيرات مشاكل تعال  بغداد ليزر في دكتوراه دراسة-

 "واالدب التاريخ بين األمريكي االستشراق" حول نقاشية حلقة تقيمان بغداد جامعة واداب رشد ابن كليتي-

 للطالب التربوية الجوانب عن للحديث نفسية باحثة وتستضيف العليا للدراسات امتحاناتها تباشر بغداد اعالم-

 الجامعي

 البيانات تحليل برام  حول عمل بورشة العالي التعليم من باحثا تضيف بغداد جامعة-

 البريطانية الملكية في الممتاز للتدريسي مؤتمرا وتحضر عمل بورشة تشار  بغداد جامعة-

 االقتصادية الوحدات في التكاليف نظام حول دورة تقيم بغداد واقتصاد إدارة-

 العلمية ونشاطاته الجغرافية قسم مسيرة توثق بغداد بجامعة رشد ابن الترية-

 الحاسوب بيانات لضغط مبتكرة طريقة استحداث الى تدعو بغداد بجامعة جديدة اختراع براءة-

 ومنافساتها المالكمة للعبة الفنية القواعد عن دادبغ رياضية تربية في جديد كتاب اصدار-

 جديدة وفيزيائية تركيبية نظرية تعال  بغداد بجامعة جديدة دراسة-

 الالسلكية الشبكات اختناق مشكلة تعال  بغداد هندسة في دراسة-

 بالعراق األرز حقول في األسما  تربية إمكانية حول بحثي بمشروع تشار  بغداد جامعة-

 العراقية بالجامعات اإلسالمية العلوم كليات مناه  تطوير لجنة اجتماع في تشار  بغداد جامعة-

 والفلك كونلل اللغوية بالمفردات يعنى الكريم عبد ونور الحمداني خديجة للباحثتان جديد كتاب صدور-

 للضرائب العامة الهيئة في تطبيقيا بحثا تنجز بغداد جامعة-

 الرصينة العالمية المجالت احدى في علميا مقوما بغداد جامعة من تدريسي اختيار-
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 النبات هندسة في جديدة دراسية مناه  استحداث الى يسعى بغداد بجامعة االحيائية التقنيات-

 واالنسانية والعلمية والهندسية الطبية للتخصصات الذكي التعليم مبادرة تطلق بغداد عةجام-

 الجامعية واالطاريح الرسائل كتابة لترصين المشددة وإجراءاتها الوزارة بتعليمات طلبتها تبلغ بغداد اعالم-

 بالبشر باالتجار الخاص والعراقي الدولي القانون بين تقارن بغداد بجامعة ماجستير رسالة مناقشة -

 المنطق في دوائر لتصميم وحدات ثالث ابتكار من يتمكن بغداد جامعة من تدريسي-

 الحضري والتخطيط الجميلة الفنون في النهائية االمتحانات سير على يطلع بغداد جامعة لرئيس العلمي المساعد-

 الخدمية لالدامة برام  بوضع وتشرع العلمية مسيرتها تطوير تواصل بغداد بجامعة السياسية العلوم-

 الطبية النباتات أهمية في دورة وتقيم االمتحانية لجانها تتفقد بغداد بجامعة العلوم-

 السمنة بمعالجة خاصة ونصائحا تقريرا تنشر بغداد بجامعة الكندي طب-

 قواتنا لمساندة الوطنية االعالم وسائل حشد ضرورة على يؤكدان بغداد ماعال وعميد العالي التعليم وزير وكيل-
 المسلحة

 الصيفية العطلة في االختصاصات بمختلف دورات يقيم بغداد بجامعة المستمر التعليم-

 العالمي للتصنيف وصوال الجودة أنظمة تطوير بهدف خاصة عمل ورشة تنظم بغداد جامعة-

 ختلفةم اكاديمية مؤسسات من عالمي تاثير عوامل أربعة على تحصل بغداد خوارزمي مجلة-

 الدولة مؤسسات مع مشتركة عمل اليات إيجاد تبحث بغداد بجامعة للبنات العلوم-

 بتركيا االيزو منظمة اجتماعات في تشار  بغداد جامعة-

 الباسل العراقي الجيش لمساندة تضامنية وقفة و...  بالدم للتبرع كبيرة حملة تنظم بغداد جامعة-

 ووزاراتها الدولة دوائر في بالقانون وتوعوية تثقيفية محاضرات بسلسلة تشرع بغداد قانون-

 بغداد في الذكية المدينة تقانة تطبيق يناقش بغداد بجامعة االلكترونية الحاسبة مركز-

 الناصرية حقل في العام المصب مياه عكورة تقليل تعال  بغداد هندسة في ماجستير رسالة-

 المقبل الدراسي العام ءبد مع المتعففين لطلبتها مجانية طعام وجبات توفير عن تعلن بغداد جامعة-

 "انا عراقي" احتفالية تقيم بغداد بجامعة اإلسالمية العلوم-

 العربية البلدان في السياسي التغيير حول ندوة يقيم بغداد بجامعة االستراتيجية الدراسات-

 الدولية االعتمادية الى وصوله سبل يناقش بغداد بجامعة الطبيعي التاريخ بحوث مركز-

 باساتذتها خاص ترويحي ناد افتتاح الى تستعد بغداد جامعة-

 الداخلية لالقسام الوحدة مجمع طلبة يكرم بغداد جامعة رئيس-

 بغداد بجامعة الداخلية واالقسام العامة العالقات مديري تكرم العراقي الطالب مؤسسة-

 االعمى هابلالر تصديها في البطلة األمنية القوات مع تضامنا بالدم للتبرع كبيرة حملة تنظم بغداد جامعة في اللغات-
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 -جامعة بغداد تعلن عن افتتاح الماجستير باالقتصاد المنزلي للعام الدراسي المقبل

-اعالم جامعة بغداد: االف من منتسبي الجامعة يلبون نداء التطوع للدفاع عن العراق ومقدساته ومقاتلة الزمر 

 اإلرهابية

 -رئيس جامعة بغداد في طليعة المتطوعين للدفاع عن العراق ومقدساته وصروحه العلمية

 -طب الكندي بجامعة بغداد تقدم خبرتها العلمية والتعليمية الى نضيراتها في جامعة ديالى

 -علوم بغداد تصدر عددها الجديد من المجلة العراقية وتكرم احدها تدريسياتها المتميزات

 -تمريض بغداد تقيم محاضرتها التثقيفية التوعوية األولى عن فيروس متالزمة الشرق االوسط

  -دراسة بحثية جديدة في جامعة بغداد تقدم الخدمة والتقانة الحديثة للقطاع الصناعي

 -جامعة بغداد تكرم أبطال الجامعة من التدريسيين الذين قادوا منتخبات الجامعة للفوز والتفوق

 -تعاون علمي بين جامعة بغداد واألمانة العامة لمجلس الوزراء
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