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ــة  ــس جامع ــاعد رئي ــرأس مس ت
بغــداد للشــؤون االداريــة االســتاذ 
ــاس  ــل خم ــاض خلي ــور ري الدكت
للجنــة  موســعاً  اجتماعــاً 
بحفــل  املكلفــة  املركزيــة 
ــاءت  ــي ج ــرج دورة )61( والت التخ
حتــت شــعار )النصــر والتنميــة( .
و أكــد الدكتــور خمــاس علــى 
االعمــال  اســتكمال  ضــرورة 
املناطــة كافــة للجــان الرئيســة 
للجاهزيــة  وصــوالً  والفرعيــة 
 ، االحتفــال  ليــوم  القصــوى 
اجملتمعــون  اســتعرض  كمــا 
برنامــج احلفــل الــذي ســيتضمن 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية يرأس اجتماعًا للجنة المركزية لحفل 
التخرج دورة النصر والتنمية

الطلبــة  كراديــس  اســتعراض 
االعــام  وحملــة  اخلريجيــن 
و  الكليــات  واعــام  العراقيــة 
ــاً  ــي فض ــم اجلامع ــد القس تردي
عــن منــح الدرجــات العلميــة 
وتوزيــع الهدايــا علــى الطلبــة 

. املتفوقــن 
إلــى  خمــاس  الدكتــور  واشــار 
لهــا  ســيكون  االحتفاليــة  ان 
ــة  ــوس الطلب ــي نف ــب ف ــر طي أث
و أســاتذة اجلامعــات  و أهلهــم 
ليــس علــى مســتوى أم اجلامعــات 
فحســب و أمنــا علــى مســتوى 
العــراق اجمــع، اذ ســتأخذ طابعــاً 

جامعــة  أن  و  ســيما  خاصــاً 
ــات  ــت التصنيف ــد دخل ــداد ق بغ

العامليــة للجامعــات و أعــدت مــن 
أفضــل اجلامعــات العامليــة ضمــن 

البريطانــي  التاميــز  تصنيفــات 
ــي. ــام احلال للع

يهنــئ رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
عــاء عبــد الحســين عبــد الرســول طلبــة الــدورة 
61 بتخرجهــم هــذا العــام )2017-2018( 
تزامنــت  التــي  والتنميــة  النصــر  دورة  ضمــن 
مــع دخــول الجامعــة األم فــي تصنيــف التايمــز 
البريطانــي الفضــل الجامعــات العالميــة بعــد 
نشــر اكثــر مــن 7000 بحثــا فــي مســتوعبات 
عالميــة رصينــة، فضــًا عــن تقــدم جامعــة فــي 

. GREEN METRIC و QS تصنيفــات
ــة الخريجيــن  ويؤكــد رئيــس الجامعــة ان الطلب
فــأم  الواعــد،  العــراق  مســتقبل  ســيمثلون 
الجامعــات عملــت ومــا زالــت تعمــل علــى تهيئــة 
ابنائهــا مــن مختلــف اإلختصاصــات وزجهــم فــي 
ســوق العمــل ليتركــوا بصمــة جديــدة فــي رســم 

مســتقبل العــراق.
عبــد  الدكتــور  يتقــدم  المناســبة،  وبهــذه 
ــى طلبــة  الرســول بأحــر التهانــي والتبريــكات إل
الجامعــة متمنيــا لهــم مســتقبًا زاهــرًا ومشــرقا 
لخدمــة بلدهــم العزيــز ورفــع رايــة اللــه اكبــر.

جامعة بغداد تحتفل بتخرج دورة النصر والتنمية )61(

احتفلــت جامعــة بغــداد باجنازهــا 
ــا  ــر بدخوله ــي الكبي ــي العامل العلم
تصنيــف التاميــز العاملــي لعــام 2019 
ــة  ــة برعاي ــات العاملي ــل اجلامع ألفض
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 
العلمــي األســتاذ وبحضــور عــدد مــن 
رؤوســاء اجلامعــات وعمــداء الكليــات 
واالكادمييــن  واألهليــة  احلكوميــة 

العراقيــن.
أم  العالــي  التعليــم  وزراة  هنئــة  و 
اجلامعــات علــى هــذا االجنــاز العلمــي 
ــزاً  ــاً وحاف ــوراً علمي ــد تط ــذي يُع ال
الرتقــاء باقــي اجلامعــات العراقيــة 
والــذي جــاء نتيجــة تعــاون مثمــر 
مابــن جامعــة بغــداد والــوزارة، االمــر 
ــز )801(  ــي املرك ــا تعتل ــذي جعله ال
ــات  ــل اجلامع ــن )1258( كأفض ــن ب م
ــز  ــذا املنج ــأن ه ــاً ب ــة، مضيف العاملي

التربويــة  البحــوث  مركــز  اقــام 
والنفســية املؤمتــر العلمــي الســنوي 

بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية
 مركز البحوث التربوية والنفسية يقيم مؤتمره العلمي حول اليوم العالمي للصحة النفسية

عدد خاص بمناسبة تخرج 
الدورة 61 لطلبة جامعة 

بغداد 2018 

 جامعة بغداد تحتفل بدخولها تصنيف التايمز 
البريطاني لعام 2019 ألفضل الجامعات العالمية 

ــة  ــي للصح ــوم العلم ــوم )الي املوس
النفســية( بحضــور مســاعد رئيــس 

أن  يجــب  اجلامعــات  ألم  العلمــي 
يكــون حافــزاً للمؤسســات االكادمييــة 
العراقيــة االُخــرى بدخولهــا هــذه 

التصنيفــات العامليــة .
مــن جهتــه، ثمــن رئيــس جامعــة 
بغــداد االســتاذ الدكتورعــاء عبــد 
احلســن جهــود الباحثــن واالســاتذة 
ــم  ــن كان له ــات الذي ــي أم اجلامع ف
الــدور الكبيــر فــي حتقيــق هــذا االجنــاز 
العلمــي العاملــي عبــر نشــرهم أكثــر 
ــاً ضمــن مســتوعبات  مــن 7000 بحث
تقديــره  عــن  معربــاً  ســكوبس، 
ــم  ــه وزارة التعلي ــذي تقدم ــم ال الدع
الــى  وصــوالً  للجامعــات  العالــي 
العلميــة  االجنــازات  تلــك  حتقيــق 
والتنافــس مــع اجلامعــات العامليــة 

ــرى.  االخ
محاضــرة  احلفــل  وتضمــن  هــذا 

واملؤشــرات  املعاييــر  عــن  موجــزة 
لعــام  التاميــز  وتصنيــف  العامليــة 
2019 التــي حققتهــا جامعــة بغــداد 
قدمهــا املســاعد العلمــي لرئيــس 
جامعــة بغــداد األســتاذ املســاعد 
عبــد  فاضــل  أســامة  الدكتــور 

اللطيــف، 
ــي  ــود الت ــى اجله ــا عل ــد خاله وأك
ــي  ــق العلم ــب الفري ــن جان ــت م بذل
ــية  ــة وعلمـ ــكل جدي ــل ب ــذي عم ال
مــن أجــل أدخــال جامعــة بغــداد 
ضمــن التصنيفــات العامليــة ومــا 
ــُه اجلامعــة مــن تطــورات علــى  احرزت
مســتوى نشــر البحــوث والتصنيفات 

ــاملية األخــرى .  العـ
رئيــس  بتكــرمي  احلفــل  واختتــم 
جامعــة بغــداد بــدرع التميــز مــن وزارة 
التعـــليم العالــي والبحــث العلمــي .  

اجلامعــة للشــؤون العلميــة االســتاذ 
ــل  ــامة فاض ــور اس ــاعد الدكت املس

ــف.  ــد اللطي عب
ــع  ــة واق ــى معرف ــر ال ــدف املؤمت وه
ــف  ــدى مختل ــية ل ــة النفس الصح
شــرائح اجملتمــع العراقــي، فضــا 
ــر  ــى تأثي ــوء عل ــليط الض ــن تس ع
ــة  ــي الصح ــات ف ــوارث والصدم الك
اجملتمــع  تواجــه  التــي  النفســية 
ــة فــي الصحــة  ــر العومل ومعرفــة اث
النفســية.ونوقش فــي املؤمتــر  38  
بحثــا، تضمنــت موضوعــات عديــدة، 
منهــا، دور االعــام فــي الصحــة 
الدينيــة  واملؤسســات  النفســية 
النفســية  الصحــة  فــي  ودورهــا 
والتشــريعات القانونيــة والصحــة 

النفســية  والصحــة  النفســية 
ــذوي االحتياجــات اخلاصــة ، فضــا  ل
التــي  والعوائــق  التحديــات  عــن 
ــم  ــية وعل ــة النفس ــه الصح تواج
املؤمتــر  االيجابي.واختتــم  النفــس 
مبجموعــة مــن التوصيــات التــي 
اكــدت علــى ضــرورة زيــادة االهتمــام 
االحتياجــات  ذوي  شــريحة  فــي 
وفــي  عامــة  بصــورة  اخلاصــة 
و  اخلاصــة  النفســية  صحتهــم 
ــات  ــبة للتحدي ــول املناس ــع احلل وض
حتقيــق  تواجــه  التــي  والعوائــق 
الصحــة النفســية فــي اجملتمــع 

العراقــي .
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اســتقبلت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة مجموعــة 
ــوم  ــة وعل ــة البدني ــة التربي ــن  كلي ــى م ــة االول ــات املرحل ــن طالب م

تعاون عملي علمي بين جامعتي بغداد والمستنصرية

ــتنصرية،  ــة املس الرياضة/اجلامع
اســتخدام  لغــرض  وذلــك 
لتلقــي  الكليــة  مســبح 
محاضــرات فــي مــادة الســباحة.
املبذولــة  للجهــود  ونظــرا 
كليــة  عمــادة  مــن  والتعــاون 
وعلــوم  البدنيــة  التربيــة 
ــة  ــة اجلامع ــع رئاس ــة م الرياض
رئيــس  وجــه  املســتنصرية، 
ــتاذ  ــتنصرية االس ــة املس اجلامع
الدكتــور صــادق محمــد الهماش 
كتــاب شــكر وتقديــر لعميــد 
الدكتــور  االســتاذ  الكليــة 
عــدي طــارق الربيعــي يثمــن بــه 
جهــود الكليــة وتعاونهــا وفتــح 
لطالبــات  وقاعاتهــا  ابوابهــا 
اجلامعــة املســتنصرية لتلقــي 
العمليــة  واحملاضــرات  العلــم 
والنظريــة فــي مســبح الكليــة، 
ــاون  ــر التع ــا ألواص ــزا منه تعزي
وتوفيــر  واألكادميــي  العلمــي 
ــل  ــبة تكف ــة مناس ــة علمي بيئ
العلمــي. والتفــوق  االجتهــاد 

ــم  ــن قس ــي م ــارك التدريس ش
ــي  ــي ف ــب احليات ــة الط هندس
اخلوارزمــي  الهندســة  كليــة 
ــور علــي حســن  املــدرس الدكت
فــي برنامــج فولبرايــت لاســتاذ 
االكادميــي فــي الواليــات املتحدة 
االمريكيــة فــي جامعــة دياويــر 

ــة.  االمريكي
لتطويــر  البرنامــج  ويهــدف 
ــن  ــن العراقي ــارات االكادميي مه
ــادة  ــس والقي ــي مجــال التدري ف
والتعــرف  العلمــي  والبحــث 
واملراكــز  اجلامعــات  علــى 
تعــاون  وتكويــن  البحثيــة 

كلية الهندسة الخوارزمي تشارك في برنامج فولبرات لألستاذ 
االكاديمي

ــد  ــل االم ــترك طوي ــي مش علم
ــي  ــة ف ــات العلمي ــن املؤسس ب
الواليــات املتحــدة االمريكيــة 

العراقيــة.  واجلامعــات 
ــن  ــع باحث ــن م ــارك حس وش
جامعــات  مــن  اخريــن 
والقادســية  واالنبــار  الكوفــة 
والتكنلوجيــة والبصــرة للنفــط 
ورش  مــن  بالكثيــر  والغــاز 
العمــل ، كمــا تخلــل البرنامــج 
ثقافيــة  فعاليــات  ايضــا 
وزيــارات لواليــات  واجتماعيــة 
كدوفــر  امريكيــة  ومــدن 
ونيوجيرســي  وفياديلفيــا 
ــورك والعاصمة  ــور ونيوي وبالتيم
علــى  للتعــرف  واشــنطن 

. االمريكيــة  الثقافــة 

العلــوم  كليــة  مــن  وفــد  شــارك 
التدريبيــة  الــدورة  فــي  للبنــات 
واإلدارة  القيــادة  دور   ( املوســومة 
والتــي   اجلامعيــة(  االســتراتيجية 
مصــر  جمهوريــة  فــي  اقيمــت 
عميــد  الوفــد  تــرأس  إذ  العربيــة، 
االســتاذ  للبنــات  العلــوم  كليــة 
فرحــان. محمــد  احــام  الدكتــورة 

ــن  ــارات ف ــر مه ــدورة لتطوي ــي ال وتأت
القيــادة والتخطيــط االســتراتيجي، 
الكثيــر مــن  إذ تخللــت احملاضــرات 
املناقشــات والتدريبــات بخصــوص فــن 
القيــادة ايضــا كانــت متميــزة بحضور 
عــدد كبيــر مــن االكادميــن الذيــن 
ــادة  ــاع كبيــر فــي مجــال القي لهــم ب
مــن مختلــف اجلامعــات العراقيــة.

اخلــاص  املشــاركة  درع  تســليم  مت  و 

وفد من كلية العلوم للبنات يشارك في دورة 
تدريبية في مصر عن دور القيادة االستراتيجية 

الجامعية

ــة  ــس البعث ــى رئي ــداد ال ــة بغ بجامع
االســتاذ الدكتــورة احــام محمــد 
ــى  ــلمته ال ــا س ــي بدوره ــان والت فرح
مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون 
ــور  ــة االســتاذ املســاعد الدكت العلمي
اللطيــف  عبــد  فاضــل  اســامة 
تثمينــا وتقديــرا لدعــم اجلامعــة فــي 
ــاء. ــاتذتها االكف ــارات أس ــر مه تطوي

ويذكــر ان الــدورة شــارك فيهــا ايضــا 
االســتاذ  التمريــض  كليــة  عميــد 
املعلــة  غــامن  إقبــال  الدكتــورة 
ــة  ــاطات الطابي ــدة النش ــر وح ومدي
املســاعد  األســتاذ  الكليــة  فــي 
مشــكور  باقــر  جنــاة  الدكتــورة 
ومســؤول شــعبة ضمــان اجلــودة فــي 
الكليــة املــدرس الدكتــورة يســرى 
الديــن. ســيف  الصاحــب  عبــد 

نظــم املركــز الوطنــي الريــادي 
بالتعــاون  الســرطان  لبحــوث 
مــع جهــاز االشــراف والتقــومي 
الوطنيــة  النــدوة  العلمــي 
ــي  ــوم العامل ــبة الي ــة مبناس الثاني
للســرطان وحتــت شــعار )ضمــان 
اجلــودة فــي تشــخيص الســرطان 
املمارســة  اعتمــاد  خــال  مــن 
اجليــدة(  اخملتبريــة  الســريرية 
ــي  ــم العال ــر التعلي ــور وزي بحض
االســتاذ  العلمــي  والبحــث 
ــى . ــرزاق العيس ــد ال ــور عب الدكت

مركز بحوث السرطان ينظم الندوة الوطنية الثانية بمناسبة 
اليوم العالمي للسرطان

ــه أن  ــي كلمت ــى ف ــن العيس وب
الــوزارة أسســت منظومــة عمــل 
ماكاتهــا  لتأهيــل  مشــترك 
ــة  ــال االعتمادي ــي مج ــة ف الطبي
وعــاج  بتشــخيص  املتعلقــة 
مــرض الســرطان ، مبينــا أن هناك 
ــج  ــر برنام ــاه تطوي ــوات باجت خط

العــاج  لدعــم  القــدرات  بنــاء 
ــر  ــووي عب ــعاعي والطــب الن اإلش
الوقايــة  اســتراتيجية  تنفيــذ 

ــرض . ــن امل ــاج م والع
 مــن جانبــه اثنــى رئيــس جامعــة 
بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء 
اجلهــود  علــى  احلســن  عبــد 
املبذولــة مــن ادارة املركــز الوطنــي 
الســرطان  لبحــوث  الريــادي 
تنفيــذ  فــي  قدمــا  للســير 
ــق  ــى حتقي ــي ال ــل ترم ــة عم خط
الســرطان  مبكافحــة  النهــوض 

ــعبة  ــبي ش ــاتذة ومنتس ــن اس ــدد م ــارك ع ش
علــوم االغذيــة ووحــدة النباتــات الطبيــة بكليــة 
الزراعــة فــي احملفــل العلمــي الدولــي املنعقــد فــي 
اســطنبول ببــراءة االختــراع املوســومة  )اســتنباط 
ــي  ــتخدامُه ف ــد واس ــي جدي ــي محل ــط زراع وس
حتضيــر املزرعــة االم لتنميــة الفطريــات اللحميــة 
القابلــة لــأكل(. ومتيــزت مشــاركة كليــة الزراعــة 
ــوث العلميــة  ــي اجلامعــة االم  بأهميــة البح ف
ــر االول  ــي املؤمت ــراع( ف ــراءة االخت ــة )ب والتطبيقي
ــر  ــاول آخ ــذي تن ــة وال ــوم التطبيقي ــي للعل والثان
املســتجدات فــي مجــال الفطريــات الطبيــة 
والقابلــة لــأكل واملتحملــة للحــرارة املكتشــفة 
ــذي  ــي وال ــق البحث ــاً فــي العــراق مــن الفري حديث
يعــد اســتكماالً لسلســلة البحــوث التــي مت 
املشــاركة فيهــا العــام املاضــي فــي املؤمتــر الدولي 
االول  للعلــوم التطبيقيــة فــي ماليزيــا . و حصــل 
املشــاركون وهــم كل مــن الدكتــورة رقيبــاء علــي 
جيجــان والدكتــورة ســوزان كامــران والدكتــور 
عبــد  وزينــة محمــد  عــودة  جاســم محمــد 
القــادر واخــاص محمــد فرحــان علــى ميداليتــن 

ــر . ــي املؤمت ــة ف ــاركتهم الفاعل ــن ملش ذهبيت

بغــداد  جامعــة  رئيــس  مســاعد  زار 
للشــؤون العلميــة االســتاذ املســاعد 
الدكتــور اســامة فاضــل عبــد اللطيــف 
مركــز دراســات املــرأة  لاطــاع علــى 
بــه. النهــوض  وســبل  املركــز  واقــع 
ــي  ــات الت ــد املعوق ــارة حتدي ــي الزي ومت ف
مــن شــأنها ان تعيــق ســير العمــل علــى 

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية يزور مركز 
دراسات المرأة

ــز املركــز  ــة جتهي اكمــل وجــه مــن ناحي
بالتجهيــزات الازمــة مــن حيــث االجهزة 
وصيانتهــا  واحلاســبات  االلكترونيــة 
مــن  املركــز  اليــه  مايحتــاج  وكل 
ــة المتــام ســير العمــل. اللــوازم الضروري
وفــي ختــام الزيــارة هنــأ عبــد اللطيــف 
الــذي  العلمــي  باالجنــاز  احلضــور 
بدخولهــا  بغــداد  جامعــة  حققتــه 
تصنيــف التاميــز العاملــي وهــو ثانــي 
بعــد  للجامعــات  تصنيــف  افضــل 
بــدور  واشــاد  شــنكهاي  تصنيــف 
املراكــز البحثيــة ومــن بينهــا مركــز 
دراســات املــرأة فــي حتقيــق هــذا االجنــاز.
هــذا وجــاءت جولــت املســاعد العلمــي 
املراكــز  وحــدات  كافــة  علــى  هــذه 
ووحــدة  االداريــة  بالوحــدة  ابتــداءاً 
االعــام  ووحــدة  املســتمر  التعليــم 
علــى  واطلــع  االلكترونــي،  واملوقــع 
ــي  ــل ف ــز والعم ــات املرك ــة احتياج كاف
. توفيرهــا  القريــب علــى  املســتقبل 

كلية الزراعة تحصد ميداليتين ذهبيتين 
بعد مشاركتها في المؤتمر الدولي للعلوم 

التطبيقية في اسطنبول  

جنــح الباحــث فــي وحــدة النباتــات 
الزراعــة  الكليــة  فــي  الطبيــة 
الدكتــور ســداد كاظــم محمــد 
ــن  ــاف م ــة اصن ــال وزراع ــي ادخ ف
وألول   Qinoa الكينــوا  محصــول 
ــك  ــة وذل ــول الكلي ــي حق ــرة ف م
لغــرض دراســة منــو وانتاجيــة هــذا 
ظــروف  فــي  واكثــاره  احملصــول 
ــاد . ــن الب ــطى م ــة الوس املنطق

باحث من كلية الزراعة بجامعة بغداد ينجح في ادخال وزراعة اصناف 
 Qinoa من محصول الكينوا

ــمى أم  ــي تس ــوا والت ــد الكين و تع
ــوال  ــذور )Seeds mother( محص الب
بتحمــل  يتميــز  حوليــا  شــتويا 
اجلفــاف ومقاومــة امللوحــة تتــراوح 

ــار. ــن 4-2 طن/هكت ــه ب انتاجيت
ــذاء  ــي الغ ــوا ه ــذور الكين ــد ب وتع
والــدواء الرئيــس لقبائــل جبــال 
االنديــز فــي أمريــكا اجلنوبيــة منــذ 
تســتعمل  وهــي  الســنن  آالف 
الــرز وفــي  عامليــا كبديــل عــن 
صناعــة البرغــل أوتضــاف علــى 
كدقيــق  وكذلــك  الســاطات 
يضــاف الــى دقيــق القمــح بنســب 
منتجــات  لصناعــة   70%  -50
 ، اجللوتــن  غذائيــة خاليــة مــن 
فــي  الكينــوا  وتســتعمل  كمــا 
صناعــة أغذيــة االطفــال واحللويــات 
املنخفضــة الســعرات فضــا عــن 
اســتعماالتها الطبيــة املتعــددة 
نظــرا الحتوائهــا نســب عاليــة مــن 
ــادات  ــات ومض ــاف والقيتامين االلي
االكســدة وعلــى مــادة الســابونن .

حصــل رئيــس قســم اآلثــار فــي كلّيــة 
الدكتــور  املســاعد  األســتاذ  اآلداب 
ليــث مجيــد حســن علــى صفــة 
أســتاذ زائــر ملــدة شــهرين فــي مركــز 
فــي  أوســطية  الشــرق  الدراســات 

رئيــس قســم اآلثــار فــي كليــة االداب يحصــل علــى صفــة أســتاذ 
زائــر فــي جامعــة ألمانيــة

ــة  ــي جمهوري ــورج ف ــة مارب جامع
ــة.  ــا االحتادي أملاني

ــروعه  ــن مش ــور حس ــدم الدكت وق
البحثــي بعنــوان ) نشــر ترنيمــة 
ــن  ــر م ــي األَيك ــال ف ــدة : ننج جدي
املتحــف العراقي ( برعاية مؤسســة 
ــر  ــة ، لينش ــكّل األملاني ــردا هين جي
ــوريات  ــة اآلش ــي مجل ــك ف ــد ذل بع
اخملتصــة ضمــن التصنيــف العاملــي 

ــرز. ــون رويت ثومس

االبحــاث  وحــدة  ومديــر  الباحثــة  حصلــت 
البايولوجيــة للمناطــق احلــارة فــي كليــة العلــوم 
ــل  ــس فاض ــا يون ــورة ح ــاعد الدكت ــتاذ املس االس
علــى بــراءة اختــراع )بالتعــاون مــع عــدد مــن 
املتخصصــن( مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس 
ــك  ــة فــي وزارة التخطيــط وذل والســيطرة النوعي
لتمكنهــا مــن توصيــف الفايروســات املعويــة 
املســببة ملــرض الشــلل الرخــوي احلــاد لاطفــال .
وتضمنــت بــراءة االختــراع، التوصيــف اجلزيئــي 
للفايروســات املعويــة املســببة ملــرض الشــلل 
ــن  ــرة م ــة مباش ــال املعزول ــاد باالطف ــوي احل الرخ

باحثة من كلية العلوم تحصل على براءة 
اختراع عن توظيف الفيروسات المعوية

بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
األســتاذ الدكتــور عــاء عبــد احلســن 
عبــد الرســول وفــدا مــن جامعــة 
موالنــا مالــك ابراهيــم االســامية 
ــر  ــد الزائ ــرأس الوف ــية ، وت االندونيس
ســفير اندونيســيا فــي بغــداد بامبــاجن 
ــي  ــاون الدول ــر التع ــو ومدي انتاريكس
املصطفــى  ســيف  اجلامعــة  فــي 

جامعة بغداد تبحث مع جامعة موالنا االندنوسية افاق 
للتعاون العلمي  والبحثي 

ــرى  ــة .وج ــاتذة اجلامع ــن أس ــدد م وع
العديــد  مناقشــة  اللقــاء  اثنــاء 
ــب  ــص اجلان ــي تخ ــا الت ــن القضاي م
التعليمــي واألكادميــي ومــا ميكــن أن 
ــن  ــي م ــن دور علم ــه اجلامعتان م تلعب

اجــل النهــوض بهــذا الواقع. وقــدم 
تفصيليــا  شــرحا  اجلامعــة  رئيــس 
عــن اجلامعــة وكلياتهــا ومعاهدهــا 
ــدور  ــة وال ــة والبحثي ومراكزهــا العلمي
ــذي  ــغ ال ــر البال ــه واألث ــوم ب ــذي تق ال
ــي  ــروف الت ــم الظ ــة رغ ــه اجلامع تركت
مــرت بالبــاد والتــي أثــرت علــى جميــع 
املؤسســات، إال أن اجلامعــة اســتطاعت 

الدراســات  مركــز  اســتقبل 
والـــدولية  االستراتيجيـــة 
لــدى  التونســي  الســفير 
ــي  ــي ف ــم الرزق ــراق  ابراهي الع
النــدوة العلميــة التــي أقيمــت 
ــي  ــي ف ــا الرزق ــي املركز..ودع ف
كلمتــه احلكومــة لزيــارة تونــس 
التعــاون  تعزيــز  اجــل  مــن 
ــع  ــن ورف ــن البلدي ــترك ب املتش

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية يستضيف 
السفير التونسي

ــي  ــة ف ــاون خاص ــتوى التع مس
التعليــم. مجــال 

ــي ان  ــفير التونس ــاف الس واض
ــة  ــا بالنياب ــاض حرب ــراق خ الع
عــن العالــم والتــي توصــف فــي 

تونــس باحلــرب العامليــة الثالثــة 
ــتقرارا  ــهد اس ــوم يش ــو الي وه
طــرد  بعــد  كبيــرا  امنيــا 
االجرامــي  داعــش  عصابــات 
العراقيــة  املناطــق  وحتريــر 
تلــك  مــن  نهائيــة  بصــورة 

العصابــات.
مديــر  رحبــت  جهتهــا  مــن 
املركز الدراســات االســتراتيجية 

كليــة  عمــادة  اســتقبلت 
االكادمييــن  مــن  وفــداً  العلــوم 
كل  وهــم  العراقيــن،  املغتربــن 
ــاء  ــور ضي ــور الدكت ــن البروفيس م
الدكتــور  والبروفيســور  اجلميلــي 
رافــد القــادر مــن جامعــة جــون 
آفــاق  ليفربــول، لبحــث  موريــس 
التعليمــي  العلمــي  التعــاون 
علــى  واالطــاع  املشــترك 
والبحثيــة  العلميــة  النشــاطات 

كلية العلوم تبحث مع وفد جامعة ليفربول البريطانية آفاق 
التعاون العلمي 

ووحداتهــا. واقســامها  للكليــة 
 واعــرب الوفــد الزائــر عن ســعادتهم 
لهــذا اللقــاء، مبينــن اهميتــه فــي 
ــاون  ــاق للتع ــح آف ــة لفت ــاد آلي ايج
املشــترك بــن جامعــة ليفربــول 
ــق  ــن طري ــك ع ــداد وذل ــة بغ وجامع
والباحثــن  االســاتذة  تدريــب 
ــة  ــت جامع ــد أن حقق ــيما بع والس
بغــداد وكلياتهــا تقدمــا كبيــرا فــي 
ــن  ــا ع ــة، فض ــات العاملي التصنيف

التقــدم العلمــي واملعرفــي الــذي 
ــي  ــم العال ــيرة التعلي ــهده مس تش
املعــروف  والريــادة  العــراق  فــي 
مؤكديــن  وعامليــا،  عربيــا  بهــا 
كانــت  العراقيــة  اجلامعــات  ان 
االولــى  النــواة  متثــل  زالــت  ومــا 
لتأســيس اجلامعــات فــي الوطــن 
ــادل  ــرورة تب ــى ض ــن ال ــي، داع العرب
العلمــي  والبحــث  واآلراء  االفــكار 
وتاقحهــا بــن اجلامعــات العامليــة. 

ــم  ــي قس ــية ف ــرت التدريس نش
اللغــة االنكليزيــة فــي كليــة 
للعلــوم  رشــد  ابــن  التربيــة 
املســاعد  األســتاذ  االنســانية 
ســعدون  بشــرى  الدكتــورة 
عــن  علميــاً  بحثــاً  النــوري 
تطويــر برنامــج تدريــس الكتابــة 
املــدارس  لطــاب  اإلبداعــي 
ــة  ــة عاملي ــي مجل ــة  ف االبتدائي
وتخضــع  التأثيــر  ذات معامــل 

. ســكوباس  لتنســيق 
أربعــة  البحــث  ويشــمل 
الفصــل  فصــول،اذ تنــاول 
التــي  البحــث  مشــكلة  االول 
نكتــب  مــاذا  علــى  تقتصــر 
وكيــف نكتــب  ومــاذا نختــار 

تدريسية من كلية التربية ابن رشد  
تنشر بحثًا علميًا في مجلة عالمية رصينة

ــي  ــل الثان ــا الفص ــة ، أم للكتاب
فقــد تضمــن اإلطــار النظــري 
والدراســات الســابقة، بينمــا كان 
ــة  ــن منهجي ــث ع ــل الثال الفص
وفرضيــات  أهــداف  البحــث 
يتــم  اذ   ، التجربــة  وتطبيــق 
ــدة  ــة مل ــة التربي ــس مجموع تدري
ــة  ــة الضابط ــبوعن واجملموع أس
ــة. ــع باملدرس ــج املتب ــى املنه عل
الرابــع  الفصــل  وتنــاول  هــذا 
ومناقشــة  حتليــل  واألخيــر 
لهــا  توصــل  التــي  النتائــج 
ــة  ــدت فاعلي ــي أك ــث والت البح
لتطويــر  املتبــع  البرنامــج  
الفعــال  الكتابــة  مهــارات 

واالبداعــي.
اقــام مركــز البحــوث النفســية 
اجملتمــع   ( املوســومة  النــدوة 
ــياكوجلي  ــل س ــي.. حتلي العراق
ــور  ــدث( بحض ــدث ويح ــا ح مل
العراقــي  البروفيســور 
ــرب اخملتــص فــي الصحــة  املغت
قاســم  الدكتــور  النفســية 
وبعــض  صالــح  حســن 
حقــوق  بشــأن  اخملتصــن 

والقانــون. االنســان 

مركز البحوث النفسية يقيم ندوة حول سايكولوجية 
المجتمع العراقي

ــي  ــاكل الت ــر املش ــاول املؤمت وتن
العراقــي  املموطــن  واجهــت 
ــى  ــام 2003 عل ــداث ع ــد اح بع
واملعاييــر  القيــم  مســتوى 
لكثــرة  وذلــك  واملعتقــدات 
التســاؤالت التــي طرحــت  فــي 

اجملتمــع آنــذاك.
وتضمنــت النــدوة ايجــاد حلــول 
ــي  ــاكل الت ــات للمش ومقترح
التــي  العراقيــون  يواجههــا 

ــة  ــة الوراثي ــي اجله ــت ف تأصل
آثــار  مــن  للخــاص  وذلــك 
ــراء  ــف ج ــواع العن ــروب وان احل
احلكومــات التــي تســنمت ادارة 

ــة. الدول
ــن  ــاب النقــاش ب ــح ب هــذا وفت
طــرح  ومت  واحلضــور  صالــح 
ــي  ــر الت ــات النظ ــض وجه بع
اغنــت املؤمتــر برؤاهــا واســهمت 

ــا. ــاع افقه ــي اتس ف

ــم  ــي قس ــي ف ــرَم التدريس كُ
ــن  ــي م ــب احليات ــة الط هندس
كليــة الهندســة اخلوارزمــي 
املــدرس احمــد علــي البحرانــي 
كأفضــل  التميــز  بجائــزة 
طالــب دكتــوراه فــي قســم 
ــي  ــي ف ــب احليات ــة الط هندس

طالب دكتوراه من كلية الهندسة الخوارزمي يحصل على جائزة 
التميز من  جامعة كنتاكي االمريكية

جامعــة كنتاكــي فــي الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة   للعــام 

.2018-2017 الدراســي 
احــدى  اجلائــزة  هــذه  وتعــد 
التكرميــات الســنوية فــي كلية 
ــي  ــة كنتاك ــة جامع الهندس
ــا  ــا بيت ــة )الف ــة منظم وبرعاي

بالتميــز  املهتمــة  كامــا( 
ــح  ــي ومتن ــخصي االكادمي الش
وطالــب  تدريســي  ألفضــل 
ماجســتير  عليــا  دراســات 
االقســام  فــي  ودكتــوراه 
ــاً  ــية، فض ــة الهندس العلمي
ــخصيات  ــن والش ــن املوظف ع
فــي  املتميــزة  املهنيــة 
ــة  ــي كلي ــا ف ــا ونتاجه عمله

لهندســة. ا
الطلبــة  اختيــار  ومت  هــذا 
ــي  ــاتذة ف ــن االس ــحن م املرش
ــى  ــاع عل ــد االط ــم بع القس
الذاتيــة  املرشــحن  ســيرة 
واســهاماتهم فــي اجلامعــة 
بصــورة عامــة وفي اقســامهم 

العلميــة بصــورة خاصــة.

وبالنتاجــات والبحــوث فــي اجملــال 
الطبــي التــي تســهم بصــورة 
فاعلــة فــي دعــم عمليــة تطويــر 
ــة فــي  ــة والبحثي ــز العلمي الركائ

العــراق .
واســتعرضت مديــر مركــز بحــوث 
الســرطان االســتاذ الدكتــورة ندى 

ــدوة  ــها للن ــال ترأس ــوان خ العل
والوفيــات  الســرطان  داء  عبــأ 
العالــم  فــي  عنــه  الناجمــة 
بصــورة عامــة وفــي منطقــة 
الشــرق االوســط والعــراق بصــورة 
خاصــة، والطــرق العامليــة املتبعــة 
متمثلــة  عليــه  للســيطرة 
املبكــر  والكشــف  بالوقايــة 
التلطيفيــة  والرعايــة  والعــاج 
ــج الدراســات والبحــوث ذات  وتروي

العاقــة .
هــذا وحضــر هــذه النــدوة نخبــة 

مــن االستشــارين العاملــن فــي 
مجــال مكافحــة الســرطان مــن 
ــث  ــي والبح ــم العال وزارة التعلي
وعــدد  الصحــة  ووزارة  العلمــي 
مــن عمــداء وأســاتذة كليــات 
ــة  ــات العراقي ــن اجلامع ــب م الط

ــة . اخملتلف

ــزرع  عينــات البــراز مــن غيــر اســتخدام تقنيــة ال
النســيجي .

ــي  ــف جزئ ــن توصي ــراع م ــراءة االخت ــت ب وتكون
للفايروســات املعويــة املســببة الشــلل الــذي 
يســبب فقــدان وظيفــة العضــات، وعــدم قــدرة 
املصــاب علــى احلركــة، إذ تختلف اإلصابة بالشــلل 
بحســب عــدد العضــات املصابــة وتوزيعهــا، 

ــفاء . ــل للش ــدة التماث ــة، وامل ــدة اإلصاب وش
وتهــدف بــراءة االختــراع الى ايجــاد الطــرق التقنية 
املبتكــرة لتوصيــف الفيروســات املعويــة املســببة 
ــد  ــك بع ــتئصاله وذل ــال واس ــلل االطف ــرض ش مل
ــه  ــن ب ــاره واملتضرري ــكان انتش ــى م ــرف عل التع
باســتخدام طريقــة الــزرع النســيجي التــي تــؤدي 
ــلل  ــتئصال ش ــة الس ــود املبذول ــاح اجله ــى جن ال
األطفــال الرخــوي احلــاد وهــو العــارض األساســي 

للمــرض.

ــتمر  ــموخ وان تس ــات وش ــف بثب ان تق
بعطائهــا العلمــي .مــن جانبــه ، أعــرب 
ــعادته  ــن س ــي ع ــفير االندونيس الس
بغــداد  جلامعــة  بزيارتــه  البالغــة 
ووقوفــة علــى املســتوى التعليمــي 

تتمتــع  الــذي  املتطــور  واألكادميــي 
ــان  ــش اجلانب ــا ناق ــة ، كم ــه اجلامع ب
وضــع مذكــرة تفاهــم بــن اجلامعتــن 
مــن اجــل تعزيــز التعــاون العلمــي 
ــام  ــي خت ــن  .وف ــن البلدي ــي ب والبحث
ــول  ــد الرس ــور عب ــدم الدكت ــارة، ق الزي
 ، الزائــر  الوفــد  الــى  اجلامعــة  درع 
ــي درع  ــفير االندونيس ــدم الس ــا ق فيم

جامعــة موالنــا مالــك ابراهيــم لرئيــس 
العلميــة  جلهــوده  وذلــك  اجلامعــة 
ــر املســتوى  التــي اســهمت فــي تطوي
العلمــي والتعليمــي فــي اجلامعــة 

. األم 

املســاعد  األســتاذ  والدوليــة 
الدكتــورة ابتســام محمــد عبــد 
ــى  ــارة الســفير التونســي ال بزي
املركــز فضــا عــن تأكيـــدها 
ــا  ــا له ــارات مل ــذه الزي ــرار ه بتك

تقويــة  فــي  كبيــر  دور  مــن 
العاقــات بــن البلديــن اجلاريــن .
النــدوة  وشــهدت  هــذا 
ــن  ــاتذة والباحث ــاركة االس مش
مركــز الدراســات االســتراتيجية 
ــة وطرحهــم مجموعــة  والدولي
مــن االســئلة املهـــمة التــي 
بــن  العاقــة  وتعــزز  تهــم 
العاقــات  وتشــهد  البلديــن، 

انفتاحــا  العراقيــة  اخلارجيــة 
بعــد  الــدول   علــى  كبيــرا 
ــرير  عــام 2003 خاصــة بعــد حتـ
ــس  ــن دن ــة م ــي العراقي االراض

. االرهــاب 

ــة  ــس جامع ــتقبل رئي اس
ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس بغ
ــد  ــد احلســن عب عــاء عب
الرســول وفــدا ضــم امينة 
بغــداد الدكتــورة ذكــرى 
مجموعــة  مــع  علــوش 
ضبــاط  كبــار  مــن 
العامــة. املــرور  مديريــة 

عبــد  الدكتــور  واكــد 
الرســول عــن اســتعداد ام 
ــان  ــي احتض ــات ف اجلامع
ــا  ــداد، معرب ــة بغ احتفالي
ــون  ــان تك ــروره ب ــن س ع
بصمــة  اجلامعــات  الم 

جامعة بغداد تستقبل امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش

املذكــورة. باالحتفاليــة 
وشــدد رئيــس اجلامعــة 
ــة  ــي جامع ــا ف ــا »انن قائ
ليــوم  ســنقدم  بغــداد 
اخلامــس  فــي  بغــداد 

عشــر مــن تشــرين الثانــي 
اللوجســتي  الدعــم  كل 
املطلــوب الــذي من شــأنه 
اجنــاح  فــي  سيســهم 
هــذا الكرنفــال الكبيــر.
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التدريســية  شــاركت 
ــة  ــة االنكليزي ــم اللغ بقس
فــي كليــة اللغــات االســتاذ 
املســاعد الدكتــورة ابتهــال 
مؤمتــر  فــي  التميمــي 
ــة  ــية واللغ ــوم النفس العل
ــذي  ــس )ICPLT (  ال والتدري
العاصمــة  فــي  اقيــم 
ــة  ــرة برعاي ــة القاه املصري
منظمــة )IIER ( .وتناولــت 
الباحثــة ببحثهــا املوســوم 
ــي  ــى التداول ــة املعن )معرف
لظاهــرة التضعيــف فــي 

تدريسية في كلية اللغات تشارك بمؤتمر العلوم النفسية 
في القاهرة 

ــة  ــل االنكليزي ــض اجلم بع
اخملتــارة ( ظاهــرة التضعيف  
ــى  ــة املعن ــة  معرف وكيفي

ككلمــة  لهــا  التداولــي 
) zigzag (  والتــي تعنــي 
بينمــا  املتعــرج  الطريــق 
التداولــي  املعنــى  يشــير 
ــخص  ــة الش ــذه الكلم له
املــراوغ .ومت اختيارعينــة مــن  
الثالثــة  املرحلــة  طلبــة 
حتديــد  اختبــار  الجــراء 
لهــذه  التداولــي  املعنــى 
ــث  ــل البح ــرة وتوص الظاه
الطلبــة  70%مــن  الــى 
ــد  ــتطيعوا   حتدي ــم  يس ل
لهــذه  التداولــي  املعنــى 

. أقــام قســم هندســة الطيــران الظاهــرة 
ــة  ــة ورش ــة الهندس ــي كلي ف
عمــل بعنــوان ) قســم هندســة 
 - الهندســة  الطيران/كليــة 
ــاق  ــع واآلف جامعــة بغــداد الواق
املســتقبلية ( بحضــور مســاعد 
رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون 
املســاعد  األســتاذ  العلميــة 

كلية الهندسة  تقيم ورشة عمل عن واقع الطيران

ــد  ــل عب ــامة فاض ــور أس الدكت
الكليــة  وعميــد  اللطيــف 
ــار  ــا جب ــورة صب ــتاذ الدكت االس
الــى  الورشــة  نعمة.وهدفــت 
بأساســيات  الطلبــة  تزويــد 

ــة  ــاالت العلمي ــي اجمل ــة ف املعرف
والهندســية ، و تطويــر املناهــج 
وفــق املعاييــر العامليــة ، وإعــداد 
مهندســن مؤهلــن لتنفيــذ 
وإعمــار  التنميــة  خطــط 
التعــاون  عــن  ،فضــا  البلــد 
ــات  ــع اجلامع ــرات م ــادل اخلب وتب
ــات  ــوث ومؤسس ــز البح واملراك

نظمــت كليــة االعــام مؤمترهــا العلمــي الدولــي 
االول حتــت عنــوان ) اآلخــر فــي النتــاج االتصالــي ( 
بحضــور رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور 
عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول وباحثــن 
وأكادمييــن مــن مختلــف دول العالــم العربــي 

ــي . والغرب
حملــت  مهمــة  موضوعــات  املؤمتــر  وتضمــن 
والفلســفة  والنحــن  واالنــا  االخــر  مضامــن 
ــة  ــة اجلامع ــات طلب ــا واجتاه ــايكولوجية له الس
نحــو دور مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي نشــر 
ثقافــة احلــوار وتعزيــز التعايــش مــع االخــر و وفتــح 
بــاب احلــوار الســلمي والتفاعل مــع افــكار االخرين، 
فضــا عــن مســألة صــورة االخــر والتعامــل معــه 

كلية االعالم تنظم المؤتمر العلمي 
الدولي االول حول النتاج االتصالي

للتوصــل الــى حالــة مــن التواصــل بــن الشــعوب 
ــم الهوياتــي،  ــه والتزاح ــر وقولبت ــط االخ وتنمي
ــة  ــات والعومل ــراع الهوي ــة وص ــة الثقافي كالهوي

ــتابها . ــة واس ــز الهوي وتعزي

النشــاطات  وحــدة  اقامــت 
شــؤون  قســم  فــي  الطابيــة 
ــة  ــة ودي ــة بطول ــام الداخلي االقس

جامعة بغداد تفوز ببطولة كروية ودية مع الجامعة التكنولوجية

ــام  ــق االقس ــن فري ــدم ب ــرة الق لك
ــق  ــداد وفري ــة بغ ــة جامع الداخلي
اجلامعــة  الداخليــة  االقســام 
التكنولوجيــة والتــي اجريــت علــى 
ارض ملعــب اجلامعــة التكنلوجيــة، 
بحضــور مديــر االقســام الداخليــة 
عبــد  حيــدر  بغــداد  جلامعــة 
االميــر ومدير االقســام الداخليــة 
عبــاس  التكنولوجيــة  اجلامعــة 

مهــدي وآخريــن.
ــي  ــاط الرياض ــؤول النش ــن مس وب
الكابــن مهــدي عدنــان ان البطولة 

ومتحــف  مركــز  باشــر 
التاريــخ الطبيعــي بعملية 
تأهيــل  اعــادة  و  ادامــة 
ــات  ــة معروض ــات قاع خزان
املتحــف الرئيســية واعــادة 
اخلزانــات  بعــض  ترميــم 
ــة  ــل الرطوب ــررة بفع املتض
. الغبــار  و  احلــرارة  و 

و  املركــز  ادارة  وحرصــت 
مــن  مباشــر  بأشــراف 
ــور  ــتاذ الدكت ــره االس مدي
ومســؤول  شــعان  رزاق 
فــي  املعروضــات  قاعــة 
محمــد  املــدرس  املركــز 
ــر  ــى تطوي ــزوان عل ــاد غ عن
كل مــا هو جديد فــي قاعة 
املعروضــات ملواكبــة التطور 
العلمــي العاملــي وتوفيــر 
كل مــا هــو جديــد مــن 
معروضــات علميــة خملتلــف 
ــة  ــات الطبيعي االختصاص

متحف التاريخ الطبيعي يباشر بأعادة تأهيل قاعة المعروضات 
الرئيسية

ــة ، و  ــة و التخصصي العام
ــكل  ــف بالش ــار املتح إظه
بســمعته  يليــق  الــذي 

داخــل  الهندســي  التعليــم 
ــور  ــن الدكت ــه .وب ــد وخارج البل
عبــد اللطيــف فــي كلمتــه 
ــران  ــم الطي ــم قس ــة دع أهمي
ــد  ــة بع ــات خاص ــع اجمل بجمي

زيــادة عــدد املطــارات وزيــادة 
عــدد اخلطــوط اجلويــة العاملــة 
ــل  ــا وزارة النق ــاد ،داعي ــي الب ف
مبحــركات  القســم  برفــد 
لدعــم  الطائــرات  وهيــاكل 
لطلبــة  العملــي   اجلانــب 
ــى  ــتؤدي ال ــي س ــم  والت القس
تعزيــز مهاراتهــم العلميــة فــي 
هــذا اجملــال. مــن جانبهــا بينــت 
ــادة  ــي ان عم ــورة اخلفاج الدكت
الكليــة تســعى أن يكون قســم 
ــز  ــز متي ــران مرك ــة الطي هندس
ــيرة  ــود مس ــي يق ــي وبحث علم
ــة  ــال هندس ــي مج ــداع ف اإلب
ــق  ــا ويحق ــران وتطبيقاته الطي
جــودة التعليــم الهندســي فــي 
مجــال تخصصــه .هــذا وحضــر 
وزارة  عــن  ممثلــون  الورشــة  
ــة  ــوة اجلوي ــادة الق ــل وقي النق
الطيــران  وســلطة  العراقيــة 
ــة  املدنــي وطيــران اجليــش ونقاب
وعــدد  العراقيــة  املهندســن 

مــن األســاتذة والباحثــن .

العلميــة الرصينــة امتــداداً 
جلامعتنــا احلبيبــة اجلامعــة 
. بغــداد  جامعــة  االم 

ــتقبالها 13864  ــن اس ــداد ع ــة بغ ــت جامع اعلن
ــي، وبواقــع  ــا و طالبــة للعــام الدراســي احلال طالب
ــات  ــة و %40 للتخصص ــات العلمي %60 للتخصص
اإلنســانية.وفي حــوار اجرتــه صحيفــة اجلامعة األم 
ــات  ــة والتصديق ــؤون الطلب ــم ش ــر قس ــع مدي م
ــدد  ــد ان ع ــدي ..أك ــور ع ــاعد الدكت ــتاذ املس االس
بشــقيها  العلميــة  للتخصصــات  املقبولــن 
ــة،  ــا وطالب ــغ 8170 طالب ــي والتطبيقــي بل االحيائ
فيمــا مت قبــول 5280 طالبــا وطالبــة خلريجــي 

ــي. ــرع األدب الف
ــؤون  ــم ش ــر قس ــاون مدي ــد مع ــه، أك ــن جانب م
ــه  ــد اإلل ــث عب ــيد لي ــات الس ــة والتصديق الطلب
ــة  ــة الطبي ــي اجملموع ــن ف ــدد املقبول ــز ان ع عزي
944 طالبــا وطالبــة، و 1189 للهندســية، فيمــا 
 3274 الصرفــة  العلــوم  كليــات  اســتقبلت 
والكليــات العلميــة 2047، فضــاً عــن كليــة 
ــتحتضنان  ــن س ــري اللت ــب البيط ــة والط الزراع
1113 طالبــا وطالبــة إلى جانــب اجملوعة اإلنســانية 
ــي  ــا وطالبة.وف ــو 5279 طالب ــتقبلت نح ــي اس الت
نفــس الســياق، اعلنــت شــؤون الطلبــة عــن تخرج 
ــة  ــة مــن الدراســتن الصباحي ــاً وطالب 7755 طالب
ــع  ــرم 2018-2017 ، وبواق ــام املنص ــائية للع واملس
6231 طالبــاً وطالبــة للدراســة الصباحيــة مقابــل 

ــائية. ــة املس 1524 للدراس
ــرة  ــدادا كبي ــداد اع ــة بغ ــتقبلت جامع ــذا واس ه
للراغبــن فــي الدراســة املوازيــة فيهــا، بعــد 
موافقــة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــة  ــات املتعلق ــط التعليم ــن الضواب ــدد م ــى ع عل
بالقبــول فــي الدراســة املوازيــة، اذا مت حتديــد األجــور 
ــات  ــد للدراس ــون واح ــن ملي ــداًء م ــية ابت الدراس
اإلنســانية، و مليونــن لكليــات العلــوم ، فضــا عن 
ــية،  ــة الهندس ــن للمجموع ــى 4 ماي ــد 3 إل حتدي

ــام. ــب الع ــات الط ــا لكلي ــى 12 مليون ــوال إل وص
ويذكــر ان ســيتم تخفيــض األجــور للدراســة 
بالنســبة   10% العلــى   50% وبنســبة  املوازيــة 

الطبيــة. إلــى اجملموعــة  للمتقدمــن 

جامعة بغداد تستقبل نحو 13864 
طالبًا وطالبة لدراسات الصباحية

جامعة بغداد تعلن عن فتح التقديم للدراسة المسائية للعام 
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األســتاذ  بغــداد  رئيــس جامعــة  اســتقبل 
ــول  ــد الرس ــن عب ــد احلس ــاء عب ــور ع الدكت
مبكتبــه الســفير األســباني فــي العــراق خــوان 

ــتيمان. ــكوبار س ــيه إس خوس
 وعبــر رئيــس اجلامعــة عــن اســتعداده لفتــح 
افــاق التعــاون مــع اجلانــب األســباني فــي 
مختلــف اجملــاالت العلميــة والثقافيــة خاصــة 
ــع  ــزة م ــات ممي ــع بعاق ــة االم تتمت وان اجلامع

ــة. ــة األوربي ــات العلمي ــن املؤسس ــدد م ع
كمــا أكــد الدكتــور عبــد الرســول دعمــه 
املســتمر والفاعــل فــي تطويــر طلبة واســاتذة 
اللغــة األســبانية عبــر توفيــر فــرص للتدريــب 

ــد اللغــة االم. فــي بل
عــن  ســتيمان  األســباني  الســفير  وعبــر 
ســعادته لوجــوده فــي جامعــة بغــداد مشــيراً 

السفير االسباني لدى العراق في 
ضيافة الجامعة االم

إلــى ان  املعماريــن األســبان يدرســون العمــارة 
األســامية باالعتمــاد علــى احلضــارة العراقيــة 
القدميــة فــي تصاميمهــم الهندســية، مؤكــدا 
ــيع  ــي توس ــم ف ــبانية تهت ــة األس أن احلكوم
ــف  ــع مختل ــة والعلمية،م ــات الثقافي العاق
ــة االم  ــا اجلامع ــة وخصوص ــات العراقي اجلامع
ــن  ــديدة ب ــة ش ــاك رغب ــا ان هن ــداد مضيف بغ
اجلانبــن حــول تنشــيط وفتــح آفــاق للتعــاون 

ــد. ــن بغــداد ومدري ب
ــاول اللقــاء املذكــور امكانيــة افتتــاح  كمــا تن
مركــز ثقافــي اســباني لتدريــب الطلبــة وملــدة 
ــاعد  ــره مس ــاء حض ــر ان اللق ــرة.. ويذك قصي
ــتاذ  ــة األس ــؤون العلمي ــة للش ــس اجلامع رئي
عبــد  فاضــل  اســامة  الدكتــور  املســاعد 
اللطيــف و عميــد كليــة اللغــات ومدير قســم 

ــداد . ــة بغ ــي جامع ــة ف ــات الثقافي العاق

ــتاذ  ــية االس ــوم السياس ــة العل ــد كلي ــتقبلت عمي اس
ــا  ــفير النواي ــن س ــاء حس ــرح ضي ــورة ف ــاعد الدكت املس
احلســنة والســام بــن الشــعوب التابــع الحتــاد منظمــات 
الشــرق األوســط للحقــوق واحلريــات فــي فرنســا االســتاذ 
الدكتــور جاســم يونــس محمــد. وأشــارت عميــد الكليــة 

كلية العلوم السياسية تستقبل سفير النوايا الحسنة في 
فرنسا

بحــث  اللقــاء  أن  الــى 
بــن  املشــترك  التعــاون 
املنظمــات الدوليــة وكليــة 
السياســية،  العلــوم 
فضــاً عــن تقــدمي الدعــم 
الشــهداء  ذوي  لطــاب 
احلشــد  وشــهداء 
ختــام  وفــي  الشــعبي. 
العميــد  أكــدت  اللقــاء، 
ــادف  ــاون اله ــاب التع أن ب
ــع  ــة م ــن الكلي ــوح م مفت
ــي  ــع املدن ــات اجملتم منظم
ــا  ــة طابن ــل خدم ــن اج م

االعــزاء.

تســلمت كليــة االداب فــي جامعــة بغــداد 
لتعليــم  مدمجــة  وأقــراص  كتــب  منحــة 
اللغــة اليابانيــة للطــاب العراقيــن مــن ممثلــة 
عــن الســفارة اليابانيــة فــي بغــداد ميغومــي 

ــو . كات
وأثنــى عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور صــاح 
ــاً ان  ــادرة ، مبين ــذه املب ــى ه ــد عل ــل عاي فليف
الكليــة لديهــا مشــروع برنامــج يشــتمل علــى 
قيــام الطلبــة باللقــاء املباشــر مــع متحدثــن 
باللغــة التــي يدرســونها لتوســيع معرفتهــم 
بهــذه اللغــة وتعمــل علــى تطويــر مســتواهم 

ــي والتعليمي .  العلم

 كلية االداب تتسلم منحة كتب
تعليمية من السفارة اليابانية

مــن  التدريســية  شــاركت 
قســم احملاســبة فــي كليــة 
الدكتــورة  واالقتصــاد  االدارة 
علــي  ابراهيــم  ســامة 
باالجتمــاع الــذي نظمــه ديــوان 
الرقابــة املاليــة لدراســة الواقــع 
االليــات  وتطويــر  احملاســبي 
بعمــل  للنهــوض  والقوانــن 

باحثة من كلية االدارة واالقتصاد  تشارك ديوان الرقابة 
المالية بتعديل القوانين المحاسبية

ــوان و لتقــدمي التفســيرات  الدي
ــبية  ــات احملاس ــراح املعاجل واقت
للمعاييــر املتبنــاة مــن مجلــس 
ــة  ــبية والرقابي ــر احملاس املعايي

ــراق. ــي الع ف
اســاتذة  االجتمــاع  وحضــر 
ــو  ــة وموظف ــات العراقي اجلامع
ــرج  ــة.. وخ ــة املالي ــوان الرقاب دي

االجتمــاع بتوصيــات عديــدة، 
اهمهــا  ضــرورة اعتمــاد معيــار 
 8IFRS الدولــي  احملاســبة 
الدولــي  احملاســبة  ومعيــار 
ــراح املعاجلــات  36IFRS مــع اقت
احملاســبية الازمــة واســتحداث 
بعــض احلســابات فــي النظــام 

ــد. ــبي املوح احملاس

اختيــر عميــد معهــد الليــزر 
االســتاذ  العليــا  للدراســات 
الدكتــور عبــد الهــادي مطشــر 
عبــد ممتحنــاً خارجيــاً ألطروحــة 
ــر  ــومة )تطوي ــوراه املوس الدكت
ليــزر نبضــي معتمــدا علــى 

اختيار عميد معهد الليزر للدراسات العليا ممتحنًا خارجيًا 
لمناقشة دكتوراه في ماليزيا

ــي  ــي( ف ــبع معدن ــص متش ممت
 UM كليــة الهندســة بجامعــة

املاليزيــة .
توليــد  االطروحــة  تناولــت  و 
ــري  ــف البص ــزر اللي ــات لي نبض
ــة  ــد منطق ــد عن ــرة االم قصي

االشــعة حتــت احلمــراء القريبــة 
نانويــة  مــواد  باســتخدام 
،وتتميــز  مشــبعة  ماصــة 
ــي  ــا ف ــزرات باهميته ــذه اللي ه
احلافــات  ضمــن  التوجهــات 

احلديثــة. العلميــة 

الهندســة  قســم  اوفــد 
االحيائيــة  فــي  الكيميائيــة 
اخلوارزمــي  الهندســة  كليــة 
الــى  طلبتهــا   مــن  عــدداً 
 Babol( ــة ــل اإليراني جامعــة باب
التدريــب  University ( إلجــراء 
. شــهر  وملــدة  الصيفــي 

ويعــد هــذا ضمــن سلســلة 
لتحقيــق  الكليــة  نشــاطات 
التدريــب  ومقــررات  أهــداف 
املرحلــة  لطلبــة  الصيفــي 
الطلبــة  إلكســاب  الرابعــة 
التــي  املهارات واخلبــرات 
تســاعدهم علــى االنخــراط في 
احليــاة العمليــة والتعــرف علــى 

كلية الهندسة خوارزمي توفد طلبتها الى جامعة بابل 
االيرانية للتدريب الصيفي

بيئــة العمــل بطريقــة واقعية .
 وتضمــن التدريــب جــوالت فــي 
مختبــرات اجلامعــة والتعــرف 
علــى األجهــزة اخملتبريــة، فضــاً 

عــن القيــام بزيــارة ميدانيــة 
ــل  ــن أج ــل م ــد املعام ــى اح ال
ــة  ــرات العملي ــداد التحضي إع
للطلبــة. التخــرج  ملشــروع 

التدريســية مــن  حصلــت  
املســرحية  الفنــون  قســم 
اجلميلــة  الفنــون  بكليــة 
شــذى  الدكتــورة  الفنانــة 
ــى  ــزة  األول ــى اجلائ ســالم عل
فــي  ممثلــة  افضــل  عــن 
للمســرح  الــدن  مهرجــان 
العاصمــة  فــي  العربــي 
وذلــك  مســقط  العمانيــة 
فــي مســرحية )مكاشــفات(.
علــى  املســرحية  وحــازت   
العــرب  الفنانــن  اعجــاب 
فضــا  واحلضــور،  والنقــاد 
ــن  ــع م ــام الواس ــن االهتم ع
والعربــي   احمللــي  االعــام 
لهــذا االجنــاز املميــز الــذي 
ــد املســرح  ــى رصي يضــاف  ال
الفنــون  وكليــة  العراقــي  

. االم  واجلامعــة  اجلميلــة 

تدريسية من كلية الفنون الجميلة تحصل على جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان الدن

بغــداد  جامعــة  افتتحــت 
خلرجــي  املســائية  الدراســة 
ــدد  ــي ع ــة ف ــة االعدادي الدراس
خلريجــي  تشــكياتها  مــن 
واالدبيــة  العلميــة  الفــروع 
االعداديــات  عــن  فضــا   ،
املهنيــة التجاريــة والصناعيــة 
ــد  ــي معه ــامية وخريج واالس
للعــام  اجلميلــة  الفنــون 
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ــتاذ  ــم االس ــر القس ــن مدي وب
املســاعد الدكتــور عــدي كــرمي 
التــي  الكليــات  ان  لعيبــي 
هــي  عليهــا  التقــدمي   فتــح 
 - اخلوارزمــي  الهندســة   (
العلــوم - الزراعــة - العلــوم 
للعلــوم  التربيــة    - للبنــات 
 - الهيثــم  ابــن  الصرفــة 
وعلــوم  البدنيــة  التربيــة 
واالقتصــاد  االدارة   - الرياضــة 

- الفنــون اجلميلــة - العلــوم 
ــوم  ــة للعل ــامية - التربي االس
االنســانية ابــن رشــد - التربيــة 
ــية  ــوم السياس ــات - العل للبن
- االعــام - االداب - اللغــات (، 
مضيفــا ان اجلامعــة قــد اقــرت 
ــام  ــذا الع ــول له ــدل القب مع
للدراســة  تشــكياتها  فــي 
املســائية هــو )60 % (  كحــد 

ادنــى . 
اجلامعــة  واســتقبلت  هــذا 
2293 طالبــا وطالبــة للدراســة 
العــام  لهــذا  املســائية 
الدراســي، وأكــدت اجلامعــة ان 
ــات  ــنوي للدراس ــط الس القس
املســائية لهــذا العــام بــن 
للكليــات  دينــار  مليــون 
 3 و  أدنــى  كحــد  اإلنســانية 
الهندســة  لكليــة  مايــن 
كحــد  حتديــداً  اخلوارزمــي 

. أقصــى 

ــة  ــة قوي ــهدت منافس ــة ش الكروي
فريــق  متكــن  الفريقــن،إذ  بــن 
ــة  ــي جامع ــة ف ــام الداخلي االقس
ــه  ــوز بنتيج ــن احراز الف ــداد م بغ
ــة  ــاراة لتقوي ــذه املب ــي ه )3-1(.وتأت
االواصــر االجتماعيــة والثقافية بــن 
اجلوائــز  توزيــع  مت  اجلامعتــن،إذ 
وامليداليــات مــن مديــر االقســام 
فــي  الفائزيــن  علــى  الداخليــة 

ــة. ــرح واحملب ــادتها الف ــواء س اج
ــع كأس  ــاراة مت رف ــام املب ــي خت   وف
الداخليــة  الفوزلفريق االقســام 

الكابــن  بغداد بقيــادة  جلامعــة 
مــن  واملقــدم  عدنــان  مهــدي 
ــى   ــة، كما اثن ــة التكنولوجي اجلامع
ــدر  ــة حي ــام الداخلي ــر االقس مدي
ــة  ــود املبذول ــر على اجله ــد االمي عب
ــي  ــاط الطاب ــؤول النش ــن مس م
الرياضــي  النشــاط  ومســؤول 
ــؤازرة  ــروا مل ــن حض ــن الذي واملوظف

االم. فريــق جامعتنــا 

فــرع   مــن  تدريســي  أجــرى 
جراحــة الفــم والوجــه والفكن 
األســنان  طــب  كليــة  فــي 
محمــود  عــدي  الدكتــور 
ــوق  ــة ف ــة جراحي ــي عملي العان
مستشــفى  فــي  الكبــرى 
احلريــري  غــازي  الشــهيد 

تدريسي في كلية طب االسنان يجري عملية فوق الكبرى الحدى 
المريضات

. الطبيــة   لاختصاصــات 
ــة  ــراء عملي ــي بإج ــام العان وق
ــر  ــت التخدي ــرى وحت ــوق الكب ف
عمليــات  صالــة  فــي  العــام 
ــي  ــن ف ــه والفك ــة الوج جراح
غــازي  مستشفى الشــهيد 
احلريــري للجراحــات التخصصية 

فــي مدينــة الطــب ، وذلــك  
برفــع  ورم  فــي الغــدة اللعابية  
تعانــي   ملريضــة  النكافيــة  
مــن  ورم  فــي  الوجــه  ملــدة  
ســنتن ، إذ مت عــزل الــورم  عــن  
املــزود  الوجهــي   العصــب  
الوجــه . عضــات    لكافــة  
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اسماء الطلبة االوائل للدراسة المسائية للعام الدراسي 2018/2017

جامعة بغداد تعلن اسماء الطلبة
االوائل للعام الدراسي 2018/2017

اعلــن قســم شــؤون الطلبــة والتصديقــات فــي جامعــة بغــداد عــن اســماء الطلبــة االوائــل لكليــات الجامعــة كافــة لالختصاصــات االنســانية 
والعلميــة للعــام الدراســي 2018/2017.

وباركــت جامعــة بغــداد جهــود الطلبــة الحثيــث الــذي جعــل منهــم يقفــون علــى منصــات التكريــم علــى الرغــم مــن الظــروف التــي مــر بهــا 
البــالد، كمــا هنــأت رئاســة الجامعــة عائــالت  جميــع الطلبــة والمدرســين الذيــن اســهموا فــي تحقيــق هــذه الدرجــات التــي اهلتهــم ان يكونــوا 

االوائــل علــى اكبــر جامعــة فــي العــراق.
ومــن جهــة اخــرى عبــر الطلبــة المتفوقــون االوائــل عــن شــكرهم وامتنانهــم الــى اســاتذتهم ورئاســة جامعتهــم لمــا قــدم لهــم مــن تســهيالت 

وتوفيــر المســتلزمات الدراســية والمختبــرات العلمية.

لألطالع على المزيد من اخبار التصميمالتصويرتنضيد طباعياإلشراف اللغويهيئة التحريرسكرتير التحرير
الجامعة .. يرجى زيارة موقع 
المركز الخبري لجامعة بغداد

 www.nc.uobaghdad.edu.iq

اإلرشيف العالقات العامة

د. اسيل وليدحيدر محمد الرماحي
احمد حسون 
محمد منصور

هدى سليمانعبير عبد الصاحب
سماره صالح الدين 

ياسين خضير
عادل علي

زيـنـة حـاتم كافي حمود
مهند نديم

سما علي محمد سمير 
علي خزعل 
انسام جاسم
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