
 جامعة النهرين



 كلوخ الغيذ سئيظ الغبهؼخ 



 كلوخ لغن اإلػالم والؼاللبد الؼبهخ 

ػذد الوعبئل االػالهيخ في ولزٌب اآلًي في همذهخ  هزطلبجببد واؽبزبيببعببد البؼبدبش فبي ػب بذ 

االلفيخ الضبلضخ الزي اع بوبذ فبي البزببصبيبش ػبلبا البشال والبشال البؼببم ػبجبش ا دبب  البؾبمببئبك 

والوؼلوهبد في ثيئخ الهغذ هؼطيبد والغ هخزلف الؼلوم والوؼبسف ورؼبضذد هؼ ب في ضبو  

 هغزغذاد وهغزؾذصبد الؾذاصخ وافم ب الوغزمجليخ .  

فكبى االصش الواضؼ لوعبئل االػالم في ًشش هؼطيبد هب  ن الٌبط وهب ؾيظ ث ن وًزبيبغبزب بب اى 

لؼجذ دوسا هؾوس ب واعبعيب في هخزلف الوغبالد والؼذ ذ هي االهوس . وهضل االػالم البغببهبؼبي 

سكيضح اعبعيخ في هؼطيبد ثٌب  هٌظوهخ فكش خ اش بس خ وفمب لوزطلجبد االدا  الغبهؼي  كبوًب   

اداح الزغييش في الوغزمجل، وهو ؽغش األعبط في اش بس الؼذ ذ هي البغبواًبت واالًبفبزببػ ػبلبا 

الؼبلن ػجش  وعبئل االردب   الومشو ح والوغووػخ والوشئيخ وااللكزشوًيخ ، وثذػن هجبشش هبي 

سئيظ عبهؼخ الٌ ش ي االعزبر الذكزوس ًجيل كبظن ػجذ الدبؽت فمذ رجٌا لغن االػالم والؼاللببد 

الؼبهخ في سئبعخ الغبهؼخ عزشاريغيخ اكبد ويخ رؼزوذ الزواصل ثشزا البمبٌبواد وربوظبيبف س   

الؾذاصخ وفك هؼبدالد االردب  ورطجيمبر ب في اػزوبد االش بس والزوصيك لٌشبطبد الغبهبؼبخ هبغ 

اصذاس الدؾف والوغالد والكشاعبد و رؼض ض الزوصيك الوشئي والوغووع في اًزبط البزبمببس بش 

والجشاهظ واالفالم والزغطيبد والفواصل الزلفبص خ االسشبد خ ، فضالً ػي رخطبي البوبؾبلبيبخ البا 

الذوليخ ػجش الجش ػلا لٌبح اػالم عبهؼخ الٌ ش ي ػلا هولغ اليوريوة والبجبش البفبضببئبي ػبجبش 

الموش ًب ل عبد  وهؾبكبح  هؼطيبد الوولغ االلكزشوًي للغبهؼخ ثلغزيب  البؼبشثبيبخ واالًبغبلبيبض بخ 

ليغزمطت اػذاد هبئلخ هي الوزبثؼيي والمشا  واػزوبد وعبئل الزواصل االعزوبػي ػلا الشبجبكبخ 

الؼٌكجوريخ في الزشو ظ لوؼطيبد الغبهؼخ ،ثبالضبفخ الا رؾميك هكبًخ هويضح ثذ ووهخ هغزبوبشح 

ػجش وعبئل االػالم الذاػوخ والغبًذح ، كوب اع ن لغن االػبالم والبؼباللببد البؼببهبخ فبي ًبمبلبخ 

ًوػيخ في االششاف ثبلزؼبضذ هغ االلغبم االخش  ػلا االؽزفبالد الوشكض بخ وربجبٌبي البغبواًبت 

الفٌيخ والزمٌيخ والزٌفيز خ في ب والزي اصوشد في خضن ًزبئظ الؼول ػلا اػزبوببد ًب بظ اػبالهبي 

ػلوي ؽضبسل في رغويخ هوضلي كليبد وهشاكض الغبهؼخ لخلك لببػبذح اػبالهبيبخ واعبؼبخ ػبجبش 

اعشا  ػششاد الذوساد الزطو ش خ الؼوليخ االػالهيخ والزي اع بوبذ فبي سفبذ البمبغبن ثبوبئببد 

االخجبس هي هؤروشاد ووسػ ػول وًذواد  وهؾبضشاد وغيشهب فبي ربٌببفبظ هب بٌبي شبش بف 

،كوب فزؼ افك اػالهيخ عذ ذح وهٌ ب  ا دب  ًشبطبد الغبهؼخ الا هٌظوهخ االردبب  البؾبكبوهبي 

وربفبؼبيبل خبطبا البؾبكبوهبخ  6102في سئبعخ هغلظ الوصسا  وثدبوسح شب بش بخ هبٌبز البؼببم 

االلكزشوًيخ وهذ عغوس الؼاللبد الؼبهخ هغ الوؤعغبد االخبش  و غبؼبا البمبغبن البا اػبزبوببد 

سعبلخ وهذف  زجٌا اظ بس الغبهؼخ واش بس ًشبطبر ب ثوب  ليك ثشصبًز ب وعوؼز ب االكبد بوبيبخ 

 في الؼلن والزؼلن في ػشاق الخيش والشخب   

 

 د. دمحم اكشم ػجذ الغليل                          







 اًغبصاد شؼجخ الوولغ األلكزشوًي 

ًشش كبفخ الدفؾبد والزجو جبد الغذ ذح واألخجبس الخبصخ ثٌشبطبد الغبهؼخ ثؼذ اعزاله ب هي شؼجخ األػالم 

 وثوالغ :

 ( 110اخجبس = ػذد ) 

  = صفؾخ 01صفؾبد 

  = رجو ت . 62رجو جبد عذ ذح 

 

  ورن الؼول ػلا هشالجخ كبفخ األ ويالد الشعويخ الزي رؾول ًطبق  6101ا ويل عذ ذ لؼبم  01رن فزؼ

 الغبهؼخ الشعوي واداسر ب والولوف ػلا الوشبكل الزي هي الووكي اى رؾذس في ب والؼول ػلا ؽل ب.

  تصميم بعض مواقع التشكيالت الخاصة بالجامعة وحجز مساحة لها وربطها بالموقع والتاكد من عمل

 -األيميالت الخاصة بها حيث تم تصميم وأنجاز  :

 

 . موقع قسم التعليم المستمر وتقنيات المعلومات 

 . موقع قسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية 

 .موقع للمؤتمر الدولي للدنا العدلي الثاني 

 . موقع لمنتدى النزاهة الطالبي 

 . تم أجراء بعض التعديالت واألضافات البرمجية لموقع مركز الدنا العدلي لبحث والتدريب 

 ترجمة األخبار المهمه الى اللغة األنكليزية في الموقع األلكتروني للجامعة 



 دوساد رطو ش خ البه ب لغن اإلػالم والؼاللبد الؼبهخ 

   دوسح األردب  الؾكوهي 

  دوسح رطو ش المذساد اإلػالهيخ 

  دوسح الزؾش ش الخجشل 

  دوسح ) ثغذاد ػبصوخ اإلػالم الؼشثي ( لوٌزغجي الغبم اإلػالم في الغبهؼخ 

  دوسح الزدو ش الفوروغشافي 

  دوسح رطو ش الووالغ األلكزشوًيخ 











 ردوين ورٌفيز
 ػجذ الشؽوي الدؾي

 وؽذح الوولغ األلكزشوًي 

 فكشح واػذاد 
 الذكزوس دمحم اكشم ػجذ االغليل 

 هذ ش لغن اإلػالم والؼاللبد الؼبهخ 

 كبدس لغن اإلػالم 

 شؼجخ اإلػالم

  الذكزوسح  اًزدبس ػجبط 

 هٌذ عؼيذ اعود 

 ًوس فبخش هؾوود 

 هٌب  دمحم ه ذل 

 اهب  دمحم ػلي 

 اهيي سعي ػجذ الشضب 

 شؼجخ الؼاللبد الؼبهخ

 ًذ  ػوشاى ؽغيي 

 داسم ا بد ػجذ اللطيف 

 اؽوذ صجيؼ 

 اهيش غبصل عبعن 

 ػلي ؽغيي ه ذل 

 هدطفا هؼي عبعن 

 وؽذح الوواطي األلكزشوًيخ

  صكشلاعيل هيضن دمحم 

 اعشا  ػجذ الكش ن هغيذ 

 صكش ب  ؾيا دمحم 

 شؼجخ الوولغ األلكزشوًي 

  ػلي ػذًبى دمحم 

 ػجذ الشؽوي الدؾي 

 ثش ذ المغن 

 فبضل هؾوود ه ذل 

 هذ ش لغن اإلػالم والؼاللبد الؼبهخ 

 الذكزوس دمحم اكشم ػجذ االغليل 


