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 الجامعية للتطبيقات إستراتيجية يصمم الجامعة رئيس

 العربد  المدتتمر فد  اعتمدم الدي  العندوا  هدو -سدررا  والبداثيي  الطلبدة يكوندوا عندمما  

 فيد  شدارك  والدي  األلمانيدة كيمند   Chemnitz جامعدة فد  انعقدم الدي  األول األلمان 

 العربية، الجامعات اتحاد م  وةوبمع العرب  الوط  ف  جامعة رئيس 52 إلى إضافة جامعتنا

 واليدات تطبيقدات اسدتحما  بغيدة المدتتمر عبمالحسدي  عدء  الدمكتور األسدتا  شدار  وقم

 الرعليددة الخممددة يحققددو  الطلبددة مدد  دفعددات تخددري  فدد  فعددال بشددك  تسدداهم جميددمة

 التد  والبحدو  المراسدات ترجمدة خدءل مد  الخاص، والقطاع المولة ومتسسات للمجتمع

 االلكتروند  الموقدع لرريد  لقدا  وفد  العمد ، بسوق تطبيقيا الولوج ف  الجامعة ابه تقوم

 فد  عقدم الدي  المدتتمر ا  مد  بدي  الجامعدة رئديس مدع الرضائية الجامعية القناة ووثمة

 لندا ثلدول تعدم التد  والمعلومدات البياندات مد  الكييدر عد  أفصح قم األلمانية كيمن  جامعة

 سداعمنا الدي  األمدر وهدو العملية، التجارب لخوض السب  جادإي ف  ناجعة واليات مناسبة

 الجامعدة بدي  مدا الدتءقح فد  متجدمد نهد  تطبيد  فد  جامعتندا إسدتراتيجية تحقي  ف 

 نقدمم أنندا رغدم ننشمه، الي  الطموح تحق  والية موضوعية وف  وعلى لخممت  والمجتمع

 أو المولدة متسسدات مد  رللكييد خمميدة واستشارات اتراقيات وف  وعلى متعمدة خممات

 تكدو  وا  الخممدة م  النسبة هيه رفع ف  ستكو  إستراتيجيتها الجامعة ا  إال المجتمع،

 الجدادة، والموضدوعية الرعليدة الخممدة تقمم ا  ف  مجمية للمجتمع نرسمها الت  البحو 

 الدنه  اعتمداد فد  متشدمد يكدو  ربمدا أنسدان  مشدروع نتبندى ا  فد  قادندا األمر وهيا

 سدوق ودخدول المجتمدع خممة على القادري  الخريجي  م  دفعات لتخري  الصارم علم ال

 نعمد  مدا وهدو جدير  بشدك  ترعيد  إلدى بحاجة لكن  جميما ليس إنما األمر وهيا العم ،

 وثاجاتد  المجتمدع وقياسدات ومواصدرات خاصدة واألبحا  المراسات تكو  ا  ف  اآل  علي 

 ا  مد  الجامعدة رئديس أوضدح وقدم المنرعدة، تحقيد  علدى وقدادرة فاعلدة لتكو  والسوق

 هديه فد  تواجهندا التد  التحدميات رغم الجانب هيا ف  اإلستراتيجية رسم  قم الجامعة

 التد  هديه اسدتريجيتنا فد  ماضدو  إنندا إال الغدال ، وطنندا بهدا يمدر التد  العصديبة الممة

 قادرة جامعتنا م  لعلميةا الكرا ات لتكو  الجامعة تشكيءت كافة مع وبالتنسي  رسمناها

 الدي  المدتتمر ف  مناقشت  تم ما وهو المجتمع، ف  الخممية المشاريع كبرى تنريي على

 علدى االطدءع فد  العربية الجامعات رؤسا  اغلب وبمشاركة كيمن  جامعة ف  متخرا عقم

 ليانيدةا العالميدة للحدرب السدلبية الجواندب اثدر كييدرا عان  الت  المتقممة ألمانية التجارب

 اليدوم نجدمها والتد  ألمانيدا، ف  العمءقة والمصانع المتسسات م  بالكيير عصر  والت 

 أعمدار إعادة ف  الناجعة الحلول والبحو  المراسات ثقق  ا  بعم وإنتاجها طاقتها أوج ف 

 يحتاجهدا التد  الكبيرة المنج ات وتحق  العم  سوق إلى لتعود والمتسسات المصانع تلك

 مطابقدة سدتكو  رسدمناها التد  الخطدة ا  م  أوضح عبمالحسي  عء  لمكتورا .المجتمع

 األخيدر، المدتتمر فد  منهدا ج   على اطلعنا الت  األلمانية ومنها العالمية الجامعات وكبرى

 إلدى كييدرا يحتداج الدي  بلدمنا وأوضداع يناسدب مدا منهدا نطبد  ا  جاهدمي  نسعى والت 

 ومتسسداتنا ومصانعنا ممننا ف  الرعلية الخممة حق ت كييرة علمية وكرا ات نوعية خممات

 فيد  جدرى قدم فيد  شداركنا الدي  المدتتمر ا  إلدى اإلشدارة مد  البدم وهندا كافة، الخممية

 للتعداو  العدام اإلطدار لوضدع و لدك األلمانيدة، الجامعدات فد  المتوفرة لإلمكانات استعراض

 ترجمدة تدتم ثم وم  األلمانية، امعاتالج مع جامعتنا ومنها العربية الجامعات بي  األكاديم 

 عريقة ألمانية وجامعاتChemnit جامعة  مع مشتركة تعاو  اتراقيات إلى اللقا  هيا
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أخرى تسه  عملية تبادل المعرفة والبحث العلم  ومتابعة المراسات العليا وتبادل الطءب 

والهيئات األكاديمية، لغرض التعاو  والتنسي  بي  الجامعات العربية واأللمانية ف  التعليم 

الجامع ، خاصة ف  المجال التقن  والتكنولوج ، وال  المتتمر الي  شاركنا في  يسعى 

إلى فتح آفاق عالمية واسعة للجامعات العربية جامعات اتحاد الجامعات العربية، فإننا 

نحاول نق  التجارب وثسب التخصصات العلمية إلى جامعتنا وعلى وف  برنام  جاد 

وفعل  يساهم ف  صناعة خبرات وكرا ات علمية نافعة للمجتمع ومتسسات المولة، م  

هنا فإننا نرى بأن  ال يكر  ا  تكو  محاوالت لءطءع على تجربة الجامعات األلمانية 

واألساليب الحميية المستخممة فيها فحسب، ب  إيجاد سب  عملية وواقعية أو موضوعية 

ف  إمكانية االسترادة منها و لك م  خءل العم  المشتر  أو زج الخبرات األلمانية 

بمتسسات لتمريب وتطوير منتسبينا أو طلبتنا ف  جامعتنا هنا ف  بغماد، ليلك فإننا 

باشرنا بافتتاح مراك  ومختبرات تمريبية وتطويرية ف  الجامعة مي  مختبرات أو مرك  شركة 

كناوف األلمانية للتمريب أو مختبرات شركة هواو  الصينية وهنا  أيضا مراك  ومختبرات 

تمريبية جميمة، وقم جرى خءل المتتمر بحث إمكانية توفير بعيات دراسية للطلبة، وفتح 

قنوات تواص  مشتركة، لتبادل الطلبة وأعضا  هيئة التمريس، ونشر البحو  المشتركة 

وإقامة الرعاليات العلمية المختلرة، م  متتمرات ونموات وورش عم ، لءسترادة م  

 الخبرة األلمانية المتقممة ف  المجال األكاديم  .                                               
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 تظاهرة الستكمال دخول جامعة بغماد ف  موسوعة غينيس العالمية

استعمت واستكمل  جامعة بغماد كافة متطلبات دخولها ف  موسوعة غينيس العالمية،   

كأول جامعة ف  الشرق األوسط والعالم العرب  رائمة للتعليم والسءم، لتكو  الجامعة 

بيلك الجامعة األولى ف  الشرق األوسط والعالم العرب  تمخ  هيه الموسوعة العالمية 

الشهيرة، و لك برعالية كبرى استغرق  شهري  متتابعي  وبالتنسي  مع رائم الرضا  فريم 

عبمال هرة لرتة الي  ساهم بمتابعة المشروع إلقامة ف  جامعة بغماد وبإشراف مباشر 

م  األستا  المكتور عء  عبمالحسي  رئيس جامعة بغماد ، وبإدارة للمشروع م  قب  

االستا  المكتور عبمالباسط سلما  رئيس المشروع، الي  أوضح ع  ا  المشروع يمي  

وثبة جميمة للجامعة ضم  وثباتها المهولة الت  ثققتها ضم  التصنيرات العالمية 

للجامعات مي  الويبومتريكس والكيو اس العالميي ، مضيرا م  ا  الرعالية تح  عنوا  

"أكبر رم  سءم ف  العالم" مبينا بأ  الرم  قم تم بقمرات وإمكانيات طءب الجامعة 

والتمريسيي ، ثيث تم رسم الرم  الكبير للسءم عبر شك  مصروف ومكو  م  لعب 

األطرال، لتحطم الجامعة بيلك الرقم القياس  الساب  والمسج  باسم أمريكا بمساثة 

13 متر مربع، لتحت  جامعة بغماد رقمها القياس  الجميم بمساثة 301 متر مربع وبعمد 

ألعاب أطرال 1000 لعبة، فقم رسم طءب الجامعة لوثة سءم كبرى بالعاب الممى كرم  

أنسان  للسءم ف  ملعب كلية التربية الرياضية المغل  ف  جامعة بغماد، بعم تحضيرات 

وإعمادات كبيرة استمرت أشهر لتنري الجامعة هيا المشروع اليقاف  واإلنسان ، الي  

يمي  تظاهرة علمية نادرةتجر  االستعمادت على قمم وساق ف  الجامعة إلقامة تظاهرة 

علمية كبرى يوم االثني  الموف  52-33-5032 الستءم شهادة الرقم القياس  مصادق 

عليها م  موسوعة غينس و لك برعاية معال  وزير التعليم العال  والبحث العلم  المكتور 

ثسي  الشهرستان ، على قاعة الحكيم بالجامعة ف  العاشرة صباثا، وتم توزيع دعوات 

لكبار الشخصيات ف  المتسسات الحكومية والمجتمع الممن ، ثيث استكمل  الجامعة 

المشروع ف  يوم 35- 33-5032 وبمساهمة م  وزارة العم  والشتو  االجتماعية ف  

اثترال استكمال المتطلبات الت  شارك  بحضور أكير م  520 يتيم م  كافة أرجا  العراق 

وبكافة ألوان  وأطياف  الجميلة، إليصال صوت العراق إلى كافة أنحا  العالم عبر النه  

اإلنسان  ف  اهتمام الجامعة باأليتام، وقم افتتح اثترال االستكمال معال  وزير العم  

والشتو  االجتماعية المهنمس محمم شياع السودان ، وبحضور األستا  المكتور عء  

عبمالحسي  رئيس جامعة بغماد واالستا  المساعم المكتور أسامة فاض  ومجموعة م  

التمريسيي  والطلبة إضافة إلى العميم م  وسائ  اإلعءم الت  غط  االثترال، وقم قام  

الجامعة بتوزيع اللعب على األيتام بعم ا  استكمل  وسجل  الرعالية ف  موسوعة 

غينيس، ثيث قام المهنمس محمم شياع السودان  ورئيس جامعة بغماد بتوزيع اللعب 

على األيتام ف  يوم االثترال، وقام  الجامعة بتوزيع بقية األلعاب على األطرال النازثي  

والمتعرري  مساهمة منها ف  خممة المجتمع تح  شعارها الت  رفعت  "الجامعة ف  

خممة المجتمع" وكا  االثترال قم بما بالسءم الجمهور  العراق  وم  ثم كلمة لمعال  

وزير العم  والشتو  االجتماعية وأخرى لرئيس جامعة بغماد وكلمة لرائم الرضا  فريم 

عبمال هرة لرتة، وبعمها تقمم وزير العم  والشتو  االجتماعية وبمعيت  رئيس الجامعة 

 والكابت  فريم لرتة نحو اللوثة الكبرى ليضعا آخر ثء  دمى م  مجموع 1000 دمية ف  
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لوثة السءم والريادة، لتكتم  بيلك اللوثة، وبعم  لك تم توزيع الممى على األيتام ف  

قاعة االثترال .المهنمس محمم شياع السودان  وزير العم  والشتو  االجتماعية قم 

أوضح ف  كلمت  الت  ألقاها باالثترال النه  اإلنسان  المعتمم ف  بلمنا لرعاية اليتم 

والمستولية الهامة ف  اثتضانهم والخطط المرسومة ف  تطوير إمكانياتهم وقابليتهم 

التعليمية والتيقيرية والركرية واإلبماعية، موضحا المعم الء محمود م  الحكومة ووزارة 

العم  والشتو  االجتماعية لهيه الرئة الت  ازدادت كييرا اثر االعتما ات اإلرهابية على 

بلمنا، ومتكما بيات الوق  الجهود االستينائية المعتممة ف  توفير كافة المستل مات 

اإلنسانية واألساسية لأليتام ورعايتهم األبوية، مشمدا على المور التعليم  والتربو  لهيه 

الرئة م  األطرال، م  ا  التعليم ث  وواجب لأليتام، وا  واجبنا ينصب ليس ف  جانب 

الملبس والمأوى والمأك  فحسب ب  ا  هنا  برام  تربوية وتعليمة تقوم الوزارة وبالتعاو  

الخبرا  التربويي  ومع جامعة بغماد ألج  ضما  مراث  تعليمهم ثتى تخرجهم م  

الجامعة، شاكرا جامعة بغماد على تعاونها ف  إقامة هيا البرنام  التعليم  والتمريب  

وهيا االثترال الي  سيكو  االنطءقة الجادة والساهمة ف  تعليم كافة أيتام العراق وف  

 الضوابط والمعايير القياسية العالمية ليكونوا األيتام ف  أعلى المراتب ف  وطننا الحبيب    

األستا  المكتور عء  عبمالحسي  أوضح م  خءل كلمة ألقاها با  جامعة بغماد ليس   

كسائر الجامعات التقليمية الت  تعتمم المنه  العلم  فحسب ف  تخري  الطءب، ب  ا  

برامجها التربوية والتعليمة طال  ا  تساهم وبشك  فاع  ف  المجتمع وخممت ، وا  

مشاريعها التربوية والتعليمية والتيقيرية، تمتم إلى مستويات غير محمودة كو  ا  أهماف 

الجامعة ال تقف عنم ثم معي  ب  تتطور مع تطور ال م  لتواكب  أوال بأول، وا  رعاية األيتام 

ال تكم  فحسب بالملبس والمأوى والمأك  ب  بالتعليم والتمريب والتطوير لخل  إنسا  

قادر على ا  يقمم للحياة عطائ  ك  يطورها، وهنا يكم  دور الجامعة ف  ا  ترعى كافة 

المستويات وكافة فئات المجتمع م  خءل برامجها التطويرية والتربوية ومشاريعها الت  

تهمف غرس الرضيلة بالعالم كك  وليس ف  العراق فحسب رائم الرضا  فريم لرتة قم 

أوضح ف  كلمت  الت  ألقاها ف  االثترال أهمية هيه التظاهرة الكبرى الت  م  شانها 

تغيير الصورة القاتمة المشوهة والمرتعلة م  قب  وسائ  اإلعءم المعادية للوط ، متكما 

با  وطننا هو ليس كما تصوره وسائ  اإلعءم المعادية ب  هو م  خيرة بلما  العالم لما 

يحم  م  م ايا ومراك  للتطور اإلنسا  والركر ، وا  العراق ليس كما يتصوره الغرب م  

ان  أشب  ما يكو  بقنمهار أو المول المنكوبة ب  ان  يتمتع بأجم  صورة إنسانية وتقمم 

ثضار  وفكر  مواكب للتطورات العالمية، مشمدا على ضرورة تغيير الصورة النمطية ف  

الخارج ع  العراق عبر وسائ  اإلعءم، ووضع العراق ف  المحاف  المولية، والمساهمة 

ف  صنع التأريخ الحميث عبر البوابات الشهيرة والعالمية الت  لها صي  كبير ف  دول 

العالم كك ، مي  موسوعة جينيس لألرقام القياسية باعتبارها م  أهم الموسوعات 

للياكرة البشرية الجميمة ف  تسجي  أثما  التأريخ الحميث، كما أكم فريم تسليط الضو  

على واقع الطرولة المهمورة ف  العراق بسبب العنف واإلرهاب والصراعات والتلراز وألعاب 

الريميو أو ا?لعاب المستوردة العنيرة الت  ساهم  ف  أدلجة العنف لمى األطرال، 

مشمدا على االهتمام بهم ورعايتهم نرسيا ليكونوا عمادا للمستقب ، وأوضح أيضا ف  م  

ا  التظاهرة العلمية الكبرى الت  إقامتها الجامعة إنما ه  رسالة ثب وسءم م  العراق 

للعالم عبر تكوينات غير تقليمية ضم  لوثة رم ية كبرى تشك  تكوينا إنسانيا يعبر ع       
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رم ية  السءم عبر العاب الطرولة، وقم ختم كلمت  با  هيه التظاهرة إنما جا ت لتمي  

وعما أكاديميا م  جامعة بغماد لأليتام والنازثي  لبنائهم فكريا وعلميا ك  يكونوا ف  

مقاعم المراسة ف  الجامعة ليتحولوا إلى بناة ومركري  ومبمعي  للمستقب                 

الموقع االلكترون  ومكتب القناة الجامعية واكبوا كافة المراث  الهامة ف  هيا المشروع 

الكبير للجامعة ووثقوه بجملة م  الصور والمشاهم الريلمية، وستقوم القناة الجامعية 

 باستعراض تراصي  وافي  لهيه الرعالية والتظاهرة العلمية.                                       
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 اهتمام بالغ وصمى كبير بمخول جامعتنا موسوعة غينس العالمية

اهتم  العميم م  المتسسات والشخصيات الكبيرة بمخول جامعتنا موسوعة غينس 

العالمية لألرقام القياسية، بعم ا  تمكن  جامعتنا برض  هللا ع  وج  وقمرات أساتيتها 

وطلبتها بإقامة اكبر لوثة سءم ف  العالم على اإلطءق، ثيث اهتم  العميم م  وسائ  

اإلعءم ومتسسات مجتمع ممن  بهيا الحم  الكبير للجامعة وعبرت ف  منابرها بالعميم 

م  التعبيرات الت  رسم  البهجة للوط ، ومنها ما  كره االب  البار للجامعة المهنمس 

محمم شياع السودان  وزير العم  والشتو  االجتماعية الي  وصف الحم  بالتاريخ  ألن  

عبر ع  طموثات وتطلعات الشعب ف  ا  نشاهم متسسات وطننا الغال  ف  المحاف  

العالمية ومنها موسوعة غينس العالمية، وكيلك شارك  التظاهرة العلمية الت  أقيم  

على مسرح قاعة الشهيم الحكيم بالجامعة النائبة البرلمانية المكتورة ثنا  الرتءو  الت  

ثضرت التظاهرة وقمم  شكرها ومباركتها لرئيس المشروع أ.د. عبمالباسط سلما ، 

ولرائم الرضا  فريم لرتة والممير التنريي  للمشروع الممرس المهنمس باسم ثميم جريمم 

وميمنة جهود الجامعة لهيا المحر  المهم، وكما بارك  جهود ك  المخلصي  لهيا 

المشروع وللجامعة معبرة ع  سعادتها لهيه المنج  الهام الي  وصرت  بأن  جهم علم  

متمي  جميمة يضاف إلى جهود وبطوالت شعبنا ووطننا الغال  الي  ثق  العميم م  

المنج ات والمكتسبات العلمية الممي ة ضم  المحاف  المولية، القناة العراقية أرسل  

منظومة بث تلر يون  مباشر لنق  الحم  عبر شاشاتها الرضائية نقء ثيا وبشك  مباشر 

بغية تغطية هيا الحم  الهام والكبير لكافة المشاهمي  الي  تابعوه عبر الشاشات وعبروا 

ع  سعادتهم ل ، موقع جامعة بغماد االلكترون  ومواقع التواص  االجتماع  اكتظ  بالعميم 

م  البرقيات والرسائ  والتعليقات والتهان  للجامعة والمقيمي  على هيا المنج  و لك 

ضم  المحر  العلم  الكبير الي  ثققت  الجامعة، بعم ا  نظم  جامعة بغماد وبرعاية 

معال  وزير التعليم العال  والبحث العلم  المكتور ثسي  الشهرستان ، تظاهرة علمية 

كبيرة، و لك لمخول الجامعة موسوعة غينس العالمية بأكبر رم  للسءم ف  العالم، 

بسواعم طلبتها وتمريسييها وبإدارة للمشروع م  قب  أ.د. عبمالباسط سلما  رئيس 

المشروع وبالتنسي  مع رائم الرضا  العراق  فريم عبم ال هرة لرتة، لتيب  برسالة توجهها 

للعالم اجمع بأنها رائمة للتعليم والسءم، وم  ثم تكو  الجامعة االنطءقة الجادة ف  كسر 

الحصار الي  تعرض ل  الوط  اثر الحروب وتكو  الجامعة االنطءقة الجادة ف  إعادة مكانة 

الوط  المنهوبة والت  تضررت كييرا اثر ما تعرض ل  م  ثيف واعتما  مر تاريخ ، لنعيم مجم 

ثضارتنا العريقة الت  تمتم إلى أكير م  1000 عام تم توزيع الشهادات الرسمية لموسوعة 

غينس العالمية على المساهمي  بالمشروع وكان  لمعال  وزير العم  والشتو  

االجتماعية المهنمس محمم شياع السودان  ولألستا  المكتور عء  عبمالحسي  رئيس 

الجامعة ولألستا  المكتور عبمالباسط سلما  رئيس المشروع وللممرس المهنمس باسم 

ثميم جريمم الممير التنريي  للمشروع، وقم شكر رئيس المشروع األستا  المكتور 

عبمالباسط سلما  خءل تسلم  الشهادة كافة الجهود غير المرئية الت  كان  خلف 

الكواليس كالجنم  المجهول لإلتمام هيا المشروع الي  استغرق أكير م  ستة أشهر 

وبعم  مضن  وجهود كبيرة للجامعة، وكا  األستا  المكتور  عء  عبمالحسي  رئيس 

جامعة بغماد وف  كلمة ألقاها بحر  االفتتاح قم  كر بأننا نقف جميع اليوم                     
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سعما  ف  تظاهرتنا العلمية هيه وهيا الحم  الممي  للجامعة األم المعطا   ات العم  

التاريخ  والحضار  والت  ثرص  مني تأسيسها على تخري  أجيال باختصاصات مختلرة 

اخيوا مواقعهم ف  داخ  العراق وخارج  وتسنموا العميم م  المراك  والمناصب، وكما 

أضاف بأن  الجامعة ستبقى خءقة ومبمعة، فضء ع  كونها الجامعة العراقية الوثيمة الت  

وثصل  على مراتب متقممة ف  تصنيف "الويبومتركس" العالميي ،  (QS) دخل  تصنيف الد

وثصل  متخرا على تصنيف عالم  جميم متقمم ف  نشر البحو ، وتعم م  الد )52( 

جامعة عربية، إلى جانب اختيارها لتكو  األولى ف  مناسبة يوم العلم السنوية الي  

يشهم في  تقويم الجامعات العراقية وتشكيءتها وتمريسييها ودراساتها"، وبي  رئيس 

جامعة بغماد م  ا  هيا التمي  على الصعيم العالم  ورغم المصاعب والظروف والتحميات 

الت  تمر بها بءدنا الحبيبة إال أنها استطاع  ا  تأخي مكانتها عالميا، وه  منبر للسءم 

والوثمة والتالف والتسامح تح  راية علم العراق الي  يحم  لرظ الجءلة"، وكما أكم 

األستا  المكتور عء  عبم الحسي  با  الجامعة باثترالها هيا اليوم بمخولها موسوعة 

غينس العالمية لتكو  أول جامعة ف  الوط  العرب  تمخ  هيه الموسوعة العالمية، إنما 

أرادت م  هيه التظاهرة العلمية بانجازها اكبر لوثة ورم  للسءم ف  العالم، سع  إلى 

ا  ترس  رسالة المحبة والسءم باسم العراق المحب للسءم، ولنتكم للعالم اجمع بأننا 

دعاة التسامح والسءم لنمثض ك  األقاوي  الت  تقول غير هيه الحقيقة، وقم أثنى رئيس 

جامعة بغماد على الجهود الكبيرة الت  بيلها أساتية الجامعة وطلبتها السيما رائم الرضا  

العراق  فريم عبم ال هرة واألستا  المكتور عبمالباسط سلما  ممير المشروع والممرس 

باسم ثميم الممير التنريي ، وكيلك شكر ك  اليي  ساهموا بانجاز لوثة رم  السءم 

الت  دخل  موسوعة غينس، فضء ع  شكره وزارة العم  والشتو  االجتماعية والمتميلة 

بوزيرها األستا  محمم شياع السودان ، إ  كا  ل  ولوزارت  المور الكبير ف  إسناد اثترالية 

االنجاز الت  وزع  فيها لعب لوثة السءم على األطرال اليتامى وأطرال النازثي  وه  

بميابة دعم معنو  ورسالة سءم للعالم المهنمس محمم شياع السودان  وزير العم  

والشتو  االجتماعية الي  وصف بان  االب  البار لجامعة بغماد وفخرها كون  خري  جامعة 

بغماد، القى كلمة ف  هيه التظاهرة العلمية شاكرا فيها القائمي  على هيا المنج  ف  

جامعة بغماد، مبينا شعوره بالرخر واالعت از لتواجمه ف  هيا الصرح العلم  الي  تخرج من  

خيرة العلما  والميقري  والرناني ، فضء ع  كون  اثم خريجيها أيضا، وكما أشار وزير العم  

والشتو  االجتماعية إلى ا  هيا االنجاز يحم  رسائ  عمة، كون  يمي  التراتة أبوية 

وإنسانية وتربوية م  اعرق جامعة ف  العراق، تجاه شريحة األيتام الت  ت ايمت اثر 

العمليات اإلرهابية والحروب السابقة مما أدى إلى سقوط العميم م  الضحايا األبريا  وتر  

آثارا سلبية على أبنائهم م  األيتام، مشمدا على ا  هيه اللوثة رسالة  ات معان  كبيرة 

الكبير للوط  ولجامعة بغماد. رئيس المشروع األستا  المكتور عبم الباسط سلما  الي  

رسم الرؤيا وخطط لها مع رئيس الجامعة أوضح ا  جهودا جبارة وقر  مع هيا المشروع 

الوطن  لرفع اسم العراق عاليا ف  سرر العالمية، وا  المخلصي  للوط  قم أصروا على 

ا  تكو  جامعتنا ممي ة بك  ما تحم  عم  فكر  وأكاديم ، مضيرا با  لنا با  هيا االنجاز 

سيشك  انتقال  جميمة للجامعة يضاف إلى سج  انجازاتها العلمية المتميلة بمخولها 

للتصنيرات العالمية للجامعات ف  تقويم "الويبومتريكس" و"الكيو أس" العالميي "، وقم 

 أضاف رئيس المشروع المكتور عبمالباسط م  ا  الرعالية تحم  عنوا  "أكبر رم  سءم  
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ف  العالم" ويمي  هيا الرم  شك  المصروف المكو  م  لعب األطرال، لتحطم الجامعة 

بيلك الرقم القياس  والي  سب  وا  سجلت  أمريكا بمساثة 13 متر مربع، لتحت  جامعة 

بغماد رقمها القياس  الجميم بمساثة 301 متر مربع وبعمد ألعاب أطرال يص  إلى )5880 

( لعبة، إ  عم  طلبة الجامعة على رسم لوثة سءم كبرى بالعاب الممى، لتمي  رم ا   

إنسانيا للسءم ف  ملعب كلية التربية الرياضية المغل  بجامعة بغماد، بعم تحضيرات 

وإعمادات كبيرة لتساهم الجامعة ف  انجاز هيا المشروع اليقاف  واإلنسان ، الي  يمي  

تظاهرة علمية نادرة ف  الجامعات العراقية، تضمن  التظاهرة العلمية الت  ثضرها العميم 

م  الشخصيات الرسمية واألكاديمية م  أعضا  مجلس النواب ومحافظة بغماد وعمما  

الكليات واألساتية والطلبة، فعاليات فنية ومنها تقميم نشيم يهتف بحب الوط  م  أدا  

كورال كلية الرنو  الجميلة، وفلم تلر يون  ع  مراث  انجاز لوثة السءم، وقرا ات شعرية 

أدا  األطرال األيتام بقيادة الطرلة الموهوبة المبمعة يقي  كريم وتوزيع الشهادات التقميرية 

على المساهمي  ف  انجاز اكبر لوثة للسءم ف  العالم، موقع جامعتنا االلكترون  

ومكتب القناة الجامعية واكب هيه التظاهرة العلمية ووثقها بالعميم م  الصور والمشاهم 

 الريلمية.                                                                                               
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 تعمديت  وتع ي  العراق  التنوع ع  نقاشية ثلقة تنظم بغماد جامعة ف  االسءمية العلوم-

 الصحة وزارة مع بالتعاو  اليم  لسرطا  المبكر فبالكش للتوعية كبيرة بحملة تشرع بغماد جامعة-

 للتمي  ودرعها البيئة وزارة شكر على تحص  بغماد جامعة ف  االعءم إ اعة-

 اإلدارة ف  القوة عناصر" بعنوا  بغماد جامعة تمريسي  الثم ابكت صمور-

 "الصوف ابو بهنام" العراق  واالثار  المترخ ثول علمية نموة تنظم الحكمة بي  مع بالتعاو  بغماد جامعة-

 العراقية االولمبية مع التعاو  افاق وتبحث السلة كرة التحاد متتمرا   تحتض  بغماد جامعة ف  الرياضية التربية-

 العراق ف  الشريرة الشيعية للم ارات االول المول  المتتمر ف  تشار  بغماد جامعة-

 والعبرية الرارسية اللغات اقسام ف  والقصة االدب ع  ماجستير رسائ  تناقش بغماد جامعة-

 العالمية النشر دور باثمى كتاب ف  لطبعها اللوكيميا لمرض عءجا اوجمت بغماد جامعة م  دكتوراه اطروثة اختيار-

 "داقوق عل  ثسي " والمترخ الباثث ع  نموة تقيم الحكمة بي  مع بالتعاو  بغماد جامعة ف  رشم اب  التربية-

 للعام االخيرة المالية المنحة وتوزع والتطويرية العلمية للترقيات خاصة دورات تقيم بغماد واقتصاد إدارة ف  الحاسبة مرك -

 الماض 

 والوظير  الميمان  العم  ميادي  ف  العلم  تروقهم ترجمة الى وتمعوهم األوائ  طلبتها تكرم بغماد خوارزم -

 الخارجية ف  العلم  للتقويم تمريسية واختيار بغماد جامعة تمريس  الثم بحيا تعتمم الروسية العلوم اكاديمية-

 إنسانية وأخرى البطلة الشعب  والحشم األمنية للقوات بالمم تبرع ثملة وتطل  العاصمة يوم تستيكر بغماد علوم-

 النازثة للعوائ 

 والرعاليات الشاطات م  العميم يقيم السرطا  لبحو  الرياد  الوطن  المرك -

 المولية االعمال ادارة كليات جمعيات عضوية على يحص  والمالية المحاسبية للمراسات العال  المعهم-

 المتنوعة والحرف للهوايات عشر الحاد  األشقا  لقا  مهرجا  ف  تشار  بغماد جامعة-

 بغماد جامعة لمتحف تقميم  عرض لتقميم االفتراضية الحقيقة تقنية يستخمم التطوير مرك -

 العراق  المحاسب  العم  ف  المولية المعايير تناقش بغماد جامعة ف  دراسة-

 الشطرن  بطولة ف  اليان  المرك  وتحرز اال اع  االخراج ف  دورات اقامة ع  تعل  بغماد اعءم-

 

 

 

 

 

 أخبــــار ونشاطــــات الجامعـــــــة

http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3534
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3535
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3536
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3537
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3539
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3539
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3540
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3541
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3542
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3543
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3544
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3545
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3545
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3546
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3547
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3548
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3548
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3551
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3552
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3553
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3553
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3564
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3564
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3565
http://uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3566


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

 

 

 
 
 
 
P a g e  | 10 

w w w . u o b a g h d a d . e d u . i q 4102-تشرين الثاني  النشرة اإللكترونية  

 

-4102  

 

 

 عءج  وسب  العراق ف  الرئو  التمر  مرض ع  متخصصة نموة تنظم بغماد صيملة-

 الطاقة استهء  خرض ف  اليك  البنا  انظمة تإثيرات تناقش بغماد جامعة ف  دراسة-

 اليالث السنو  اليقاف  عاشورا  مهرجا  تحتض  بغماد جامعة-

 المقمستي  العتبتي  ومعرض واألكاديم  العلم  الكتاب معرض تحتض  المرك ية المكتبة-

 األوائ  طلبتها تكرم بغماد جامعة-

 االيطالية فلورنسا جامعة م  وفم مع ال راع  العلم  التعاو  افاق فتح تبحث بغماد جامعة-

 العالمية بحوثهم ف  وتواليات جينات يسجلو  بغماد جامعة باثيي -

 الوزرا  لمجلس العامة األمانة مع بالتعاو  المحلية األدارة ف  العال  المبلوم دراسة تستحم  بغماد جامعة-

 للطلبة العلمية السررات اهمية على وتتكم واالتصاالت ماالعء هيئة مع التعاو  افاق ترتح بغماد خوارزم -

 التربة بعلوم الخاصة النقاشية الجلسات م  عمدا وتنظم بتركيا عالم  بمتتمر تشار  بغماد زراعة-

 وعناصره المسرث  باالنشا  يعنى بغماد بجامعة الجميلة الرنو  ع  كتاب صمور-

 الطينية بالترب البنا  ركائ  ف  الصناعية النرايات تاثير تعال  بغماد جامعة ف  دراسة-

 الباراسيكلوج  علم ف  العالمية التطورات تناقش بغماد دابا-

 والمجتمع يةالحيوان الصحة خممة ف  العلوم دور ثول دول  بمتتمر تشار  بغماد جامعة ف  البيطر  الطب-

 "عراق كلنا" التطوع  الطلبة فري  وتستقب  القمم كرة بحكام خاصا كتابا تصمر بغماد جامعة ف  الرياضية التربية-

 الم منة األمراض معالجة على السمنة أثر ثول عم  ورشة تقيم بغماد جامعة ف  نم الك طب-

 تأهيلهم على تعم  عم  ورش ف  المشاركة إلى المراسة ف  والمستمري  الخريجي  طلبتها تمعو بغماد جامعة-

 للتوظيف
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