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رئيس الجامعة : انجزنا الكثير من فقرات البرنامج رغم ظروف الجائحة

سبل  في  ديالىللتباحث  شرطة  قائد  يلتقي  الجامعة  رئيس 
التعاون المشترك
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الجامعة  كليات  طلبة  ممثلي  يلتقي   
تحقيق  َّـ  تواصلهم  اهمية  ويؤكد 

مطاليب اقرانهم
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كرمت نقابة اأطباء العراق وزير التعليم العايل والبحث العلمي الأ�صتاذ الدكتور نبيل كاظم عبد ال�صاحب تقديرا 
مل�صاعي وخطوات التكامل مع النقابة القطاعية لدعم وتطوير التعليم الطبي يف العراق.واأكد وزير التعليم لدى 
ا�صتقباله نقيب الأطباء الدكتور جا�صم العزاوي واأع�صاء من جمل�س النقابة امل�صي برت�صني جمالت التعليم الطبي 
ودعم الكليات املخت�صة وتوفري مناخات البحث العلمي التطبيقي للتدري�صيني والطلبة على �صعيد الدرا�صات 
الأولية والعليا جمددا التزام وزارة التعليم مبنهج التكامل النوعي مع اجلهات ذات العالقة التي منها وزارة ال�صحة 
والنقابات القطاعية وا�صتح�صار تاريخ و�صمعة التعليم الطبي يف العراق يف اخلارج اأمام املنظمات واملجال�س الدولية.
واأعرب وفد النقابة عن ثقتهم مبخرجات التعليم الطبي يف اجلامعات العراقية وتلبية املحددات املهنية يف 
هذا املجال من خالل املجل�س الوطني لالعتماد كليات الطب يف العراق مثمنني اإجراءات الوزارة يف هذا الجتاه 
ومراعاة متطلبات املهنة الطبية والتكييف العلمي يف جمال معادلة ال�صهادات موؤكدين يف الوقت نف�صه ا�صتعداد 
املجتمع خدمة  اأجل  من  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مع  امل�صرتك  والتفاعل  والتعاون  للتكامل  وطاقمها  النقابة 

الرابعة  دياىلجل�صته  جامعة  جمل�س  عقد 
الق�صايا  من  عدد  ملناق�صة  املفتوحة  ع�صرة 
ن�صر  تعزيز  و�صبل  المتحانات  اإجراءات  اأهمها 
. العاملية  امل�صتوعبات  �صمن  العلمية  البحوث 
عبد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�س  ال�صيد  واأكد 
يف  جرت  التي  اجلل�صة  خالل  كرمي  عبا�س  املنعم 
وزير  معايل  توجيهات  الكادميي   امللتقى  رحاب 
نبيل  الدكتور  الأ�صتاذ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
المتحانات  متابعة  بخ�صو�س  ال�صاحب  عبد  كاظم 
يف  �صكلت  التي  العمليات  غرف  عرب  اللكرتونية 
اجلامعات والكليات التابعة لها واإهمية توا�صل عمادات 
لتذليل  الطلبة  مع  المتحانية  واللجان  الكليات 
طلبتنا  ان  اىل  م�صريًا   ، تعرت�صهم  التي  املعوقات  كافة 
واوجدوا  وامل�صوؤولية  الوعي  من  عالية  درجة  على 
. الكهربائية  والطاقة  التقنية  للمعوقات  البدائل 
كما بني �صيادته توجيهات معايل الوزير ب�صرورة العمل 
حتقيق  اىل  وال�صعي  ونوعًا  كمًا  العلمية  البحوث  على 
امل�صتوعبات  �صمن  الن�صر  يف  املوقرة  وزارتنا  تطلعات 
العاملية وحث التدري�صيني على ت�صكيل الفرق البحثية 
بني اجلامعات لتفعيل العمل البحثي اجلماعي ، ف�صاًل 

عن �صم طلبة الدرا�صات العليا واملبتعثني �صمن منظومة 
. العاملية  باجتاه  العلمي  م�صارهم  خلط  البحوث 
لإجراء  الزمنية  التوقيتات  املجل�س  وتدار�س 
الوىل  املرحلة  لطلبة  الإلكرتونية  المتحانات 
والمتحانات احل�صورية للمواد ال�صا�صية  يف  املراحل 
على  ن�صرها  �صيتم  التي  الزمنية  اجلداول  واأقر  كافة 
�صدد  ال�صدد  هذا  ويف   ، وت�صكيالتها  اجلامعة  موقع 
لأبنائنا  املعنوي  اجلانب  رفع  اجلامعة  رئي�س  ال�صيد 
ميرون  التي  ال�صعبة  الظروف  ظل  يف  �صيما  ل  الطلبة 
يف  يراعى  وان  لهم  الدعم  ا�صكال  كل  وتقدمي  بها 
وان�صجامها  منهجيتها  المتحانية  ال�صئلة  و�صع 
. اللكرتونية  ال�صفوف  يف  التدري�س  ا�صلوب  مع 
مرتبة  من  ترقية  معاملة  ع�صرة  احدى  املجل�س  واأقر 
اأ�صتاذ م�صاعد اىل مرتبة اأ�صتاذ بعد ان مت ا�صتعرا�صها 
من قبل  مقرر جلنة الرتقيات املركزية الأ�صتاذ الدكتور 
. الرتقية  متطلبات  ا�صتيفائها  من  والتاأكد  لفتة  علي 
بامل�صرية  ترتبط  ق�صايا  جمموعة  املجل�س  وناق�س 
القرارات  من  عددا  واتخذ  للطلبة  الدرا�صية 
. املمنوحة  وال�صالحيات  ال�صوابط  وفق 

نقابة أطباء العراق تكرم وزير التعليم وتعرب عن ثقتها 
بمخرجات الجامعات العراقية

خالل جلسة المجلس المفتوحة

العالمي النشر  في  التعليم  وزارة  تطلعات   نحقق  ان  علينا  الجامعة  رئيس 

أذار
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رئيس الجامعة يلتقي الهيئة االدارية واالستشارية للصحفيني ويؤكد دورهم َّـ 
خدمة قضايا اِّـجتمع


   


  
   
    
   
  
    
   

   
    
   

    
    
     
     
    
    
    
    

على  يحصل  الهندسة  كلية  من  تدريسي 
براءة اخرتاع

خالل لقائه مجلسها

  رئيس الجامعة : ميدان العمل البحثي َّـ كليه الطب رحب وعلينا استثماره
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رئيس الجامعة يحضر مناقشة اطروحة دكتوراه

 في فلسفة التاريخ المعاصر
رئيس الجامعة :

 عازمون على توفري السكن الجامعي اِّـالئم ألبنائنا الطلبة

;ÏË›Â2“’b;ÎÑÂÄ;€ËŒÁ;Ö⁄iâ∏\;€Ë÷¬i’\;á—ÖŸ
ÏËà]â¢\;k\Ä]ïŸ;fl¡
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دورة تدريبية َّـ اساسية دياُّـ تحدد استخدامات 
الحقيبة اإلحصائية 

زارت جامعة دياىل جلنة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي برئا�صة 
جهاز  يف  الدويل  العتماد  ق�صم  مدير  ال�صفار  الكرمي  عبد  علي  اأ.م.د 
ال�صراف والتقومي العلمي وع�صوية اأ.م.د عرفات عبد الرزاق مطر وم.م. 
العليا  الدرا�صات  طلبة  امتحانات  واقع  على  لالطالع  جواد  غافل  ح�صن 
املنعم  عبد  الدكتور  الأ�صتاذ  دياىل  جامعة  رئي�س  .وقال  الول  للف�صل 
ي�صاطرنا  ان  �صرورنا  دواعي  ملن   : اللجنة   ا�صتقباله  خالل  كرمي  عبا�س 
اخواننا يف وزارتنا املوقرة املتابعة وال�صراف على اداء طلبة الدرا�صات 
 ، ور�صانتها  ان�صيابيتها  �صمان  على  العايل  وحر�صهم  المتحانات  العليا 
ملتابعة  ثمارا  كانت  املا�صي  العام  يف  حتققت  التي  النجاحات  ان   : موؤكدًا 
ودعم معايل وزير التعليم والبحث العلمي الأ�صتاذ الدكتور نبيل كاظم عبد 
ال�صاحب وجهود الفريق الواحد ، واليوم من�صي بالعزمية  نف�صها ملوا�صلة 
تلك النجاحات يف المتحانات احل�صورية لطلبة الدرا�صات العليا ل �صيما 
يف ظل الجراءات ال�صحية التي اتخذتها كليات اجلامعة للمحافظة على 
�صالمة ابنائنا .من جانبه بني الدكتور علي ال�صفار للطبة خالل جولته 
التفقدية للقاعات المتحانية حر�س وزارة التعليم العايل على ا�صتمرار 
اداء  يف  الطلبة  رغبة  وحتقيق  اجلائحة  ظروف  رغم  التعليمية  امل�صرية 

المتحانات ح�صوريا متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق .

لجنة وزارية تزور جامعة ديالى
وتثني على اجراءات امتحانات

طلبة الدراسات العليا الحضورية

أذار
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العظام  زرع   عن  إلكترونية  تدريبية  دورة  تقيم  ديالى  طب 

وربطها في أنسجة الفم
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كلية الرتبية للعلوم الصرفة تقيم دورة  عن تحليل فصائل الدم  رسالة دبلوم عال َّـ كلية الزراعة تناقش تاثري االنتخاب 
لرتكيز النطف َّـ اِّـني  
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مجلس جامعة ديالى
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يعقد جلسته الحادية عشرة ويؤكد االلتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
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