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تألق جديد لجامعتنا عبر بوابة التايمز البريطاني
تحتفــل جامعــة بغــداد بإنجــاز علمــي جديــد بدخولهــا
ضمــن تصنيــف التايمــز البريطانــي ألفضــل الجامعــات فــي
العالــم لعــام  2019وبتسلســل ( 801مــن بيــن ) 1258
جامعــة عالميــة.
وهــذه هــي المــرة االولــى التــي تدخــل فيهــا جامعــة عراقية
لهــذا التصنيــف والــذي جــاء بعــد ان حققــت الجامعــة
شــرط نشــر اكثــر مــن ( )7000بحــث علمــي خــال
الســنوات الخمــس الماضيــة ضمــن مســتوعبات ســكوبس.
ان اهميــة هــذا االنجــاز الــذي حققتــه الجامعــة االم يعــد
تطــورا علميــا لهــا ونتيجــة حتميــة لجهــود الباحــث
العراقــي فــي نشــر بحوثــه فــي المســتوعبات العالميــة
المعروفــة ومــن خــال اعتمــاد الجامعــة معاييــر النوعيــة
فــي البحــث العلمــي
ان دخــول الجامعــة فــي ثانــي افضــل تصنيــف عالمــي
يعكــس تطبيــق الجامعــة لخطتهــا العلميــة فــي االتجــاه
الصحيــح بمــا يخــدم بنــاء وترصيــن التعليــم العالــي فــي
مجــاالت البحــث العلمــي وتطبيقاتــه
واســتكماال لهــذه االنجــازات تقــوم الجامعــة فــي توفيــر
افضــل المســتلزمات والتخصصــات العلميــة واالنســانية
الحديثــة فــي اطــار ســعيها الحثيــث لالرتقــاء بالواقــع
العلمــي وتوفيــر بيئــة علميــة مناســبة تضمــن االجتهــاد
والتفــوق واحتــال مكانــة متقدمــة بيــن الجامعــات
العالميــة .
مــن جهــة اخــرى احتفلــت الجامعــة هــذه االيــام بتخــرج
كوكبــة جديــدة مــن ابنائهــا الطلبــة الــدورة الحاديــة
والســتين دورة النصــر والتنميــة بخرجيــن بلــغ عددهــم
( )7755طالــبًا وطالبــة للدراســتين الصباحيــة
والمســائية لتكــون لهــم لمســة تظهــر بريــق جامعــة
بغــداد فــي ســوق العمــل ولتســهم بشــكل اساســي فــي
رفــد المجتمــع بالطاقــات الشــابة المبدعــة فــي مياديــن
الحيــاة كافــة وليســهموا فــي مســتقبل العــراق ويكونــوا
ُ
علمــاء الغــد فجامعــة بغــداد تعــد هــذا العــام امتــدادا
لعــام التنميــة والخدمــات بعــد دحــر االرهــاب واالنتصــار
ُ
عليــة وقــد رفعــت الجامعــة شــعارا يــدا بيــد لمحاربــة
الفســاد وكانــت درعــا حصينــا امــام التحديــات بــكل مــا
تملــك مــن ارث حضــاري وعقــول نيــرة وقلــوب عامــرة
بحــب العلــم والمعرفــة
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احتفلــت جامعــة بغــداد بتخــرج الدفعــة الحاديــة
والســتين مــن طلبتهــا تحــت شــعار (النصــر والتنميــة)
وبحضــور ممثــل وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
االســتاذ الدكتــور فــؤاد قاســم محمــد علــى مالعــب كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة.
وهنــأ رئيــس الجامعــة االســتاذ الدكتــور عــاء عبــد
الحســين عبــد الرســول فــي كلمتــه الخريجيــن متقدمــا
بشــكره الوافــر إلــى الهيئــة التدريســية واإلداريــة
فــي تشــكيالت الجامعــة كافــة ،وأثنــى علــى الجهــود
األكاديميــة التــي اوصلــت الجامعــة إلــى مصــاف الجامعــات
العالميــة خاصــة بعــد دخــول الجامعــة االم فــي تصنيــف
التايمــز البريطانــي الفضــل الجامعــات العالميــة للعــام
ً
 ، 20199فضــا عــن تصنيــف  QSو  RURو �WEBO
 METRICSوغيرهــا مــن التصنيفــات األكاديميــة

العالميــة.
وأكــد رئيــس جامعــة بغــداد ان هــذا العــام هــو
امتــداد لعــام التنميــة والخدمــات بعــد دحــر اإلرهــاب
واإلنتصــار عليه،حتــى رفعــت الجامعــة شــعارها (يــدا
بيــد لمحاربــة الفســاد) ،مشــيرًا ان جامعــة بغــداد
وقفــت فــي وجــه التحديــات رغــم الظــروف الصعبــة
التــي مــرت بالبــاد.
ً
واضــاف عبــد الرســول قائــا :ان احتفالنــا اليــوم هــو
تكريــم لطلبتنــا االعــزاء لمــا قدمــوه فــي ســنوات
الدراســة مــن مثابــرة واجتهــاد واالمــر الــذي جعــل
مــن جامعــة بغــداد تقــف فــي مصــاف كبــرى الجامعــات
العالميــة وهــذا دليــل علــى امتــاك الجامعــة االم علــى
ثــروات بشــرية عامــرة ســيكون لهــا شــأن فــي مســتقبل
العــراق فــي المجــاالت كافــة .

وشــهد االحتفــال اســتعراض مســير كراديــس خريجــي
الجامعــة واســاتذتها علــى انغــام موســيقى الجيــش
يتقدمهــم كــردوس حملــة االعــام العراقيــة وشــعار
الجمهوريــة وجامعــة بغــداد مــن طلبة الكلية العســكرية
تــم ترديــد قســم التخرج وتوزيــع الشــهادات التقديرية
علــى الطلبــة االوائــل فــي الكليــات وزينــت ســماء جامعــة
بغــداد فــي الجادريــة بأطــاق االلعــاب الناريــة الملونــة
معبــرة عــن الفرحــة واالبتهــاج بالمناســبة.
وقبــل الختــام االحتفاليــة كــرم الوكيــل الفنــي لــوزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الطلبــة االوائــل .
وشــهد االحتفــال حضــور جمع كبيــر من رؤســاء الجامعات
العراقيــة والعســكرية ووزراء التعليــم العالــي الســابقين
ً
فضــا عــن حضــور اســاتذة مــن مختلــف الجامعــات
وعوائــل الطلبــة الخريجيــن.
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تحت شعار ( العلم أساس المعرفة )
أم الجامعات تحتضن العلماء والمبدعين في احتفالية يوم العلم العراقي
أحتضنــت جامعــة بغــداد االحتفاليــة الســنوية
ليــوم العلــم العراقــي التــي أقامتهــا دائــرة البحــث
والتطويــر التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي حتــت شــعار ( العلــم أســاس املعرفــة )
بحضــور وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
ورئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتــور عــاء عبــد
احلســن عبــد الرســول.
وتأتــي هــذه االحتفاليــة تثمينــا للعطــاء الثــري
واملنجــزات االبداعيــة للعلمــاء والباحثــن فــي وزارة
التعليــم العالــي وفــي شــتى اجملــاالت العلميــة
واملعرفيــة كونهــم علمــاء كبــار ومؤثريــن فاعلــن
فــي مجمــل املســيرة التعليميــة فــي العــراق.
وأكــد وزيــر التعليــم العالــي علــى أهميــة العلــم

لكونــه األســاس فــي تقــدم وازدهــار اجملتمــع مــن
اجــل خلــق روح االبتــكار والتنافــس بــن التدريســيني
والباحثــن والطلبــة  ،مبين ـا ً ان الــوزارة تقــدم الدعــم
الكامــل لالســرة التدريســية والعاملــن فــي مجــال
البحــث العلمــي ،مضيفــا أن الــوزارة وضعــت معاييــرا ً
وطنيــة فــي جــودة مؤسســات التعليــم العالــي
للكليــات احلكوميــة واألهليــة واخملتبــرات وكليــات
الطــب .
مــن جهتهــا أوضحــت مديــرة دائــرة البحــث
والتطويرفــي الــوزارة االســتاذ الدكتــورة هنــاء
عبــد احلســن محيميــد ان وزارة التعليــم قامــت
بالنهــوض مبجموعــة مــن املشــاريع العلميــة
التــي تســعى مــن خاللهــا إلــى رفــع املســتويات

العلميــة والبحثيــة ومــن هــذه املشــاريع جتســير
العالقــات األكادمييــة مــع مختلــف مؤسســات الدولــة
العراقيــة بهــدف دراســة معوقــات عملهــا عــن طريــق
تأســيس مجالــس التنســيق العلمــي  ،وتطويــر مناهج
العلــوم االنســانية والســيما فــي مجــال علــم اآلثــار
واملكتبــات وحقــوق االنســان واللغــات.
وفــي ختــام احلفــل قــام وزيــر التعليــم بتكــرمي االســتاذ
الدكتــور عــاء عبــد احلســن وعــدد مــن اســاتذة
وتدريســي جامعــة بغــداد بجوائــز يــوم العلــم العراقي،
اذ حصلــت التدريســية فــي معهــد الهندســة الوراثية
والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا بجامعــة
بغــداد الدكتــورة ســناء جاســم كاظــم علــى املركــز
األول فــي جائــزة طالــب الدراســات العليــا الناشــر

لبحــث مــن مشــروعه البحثــي فــي مجلــة علميــة
عامليــة رصينــة متخصصــة لعــام  2017ضمــن
اختصــاص العلــوم الطبيــة والصحيــة لبحثهــا
املوسـ�وم( (�Association of Vitamin D Gene Poly
morphism at Three Snps and their Haplotypes
 ) with Polyeystic Ovary Syndrome Risk inفــي
اجمللــة العامليــة  ) )Iraqi Womenاملســتوعبة ضمــن
تصنيـ�ف سـ�كوبس ( (�Pakistan Journal of Biotech
 ، )nologyفضــا عــن تكــرمي عــدد مــن اجلامعــات
واملراكــز البحثيــة والعلمــاء والتدرســيني والباحثــن .
هــذا وحضــر االحتفــال عــددِ مــن رؤســاء اجلامعــات
وعمــداء الكليــات والباحثــن وممثليــن مــن وزارة
الداخليــة والعتبــات الدينيــة املقدســة.
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أقامــت كليــة االعــام فــي جامعــة بغــداد
مؤمترهــا الدولــي االول حتــت عنــوان (
اآلخــر فــي االنتــاج االتصالــي ) ،
وجــاءت وقائــع املؤمتــر وســط
مشــاركة باحثــن مــن
مختلــف اجلامعــات العربيــة
والعامليــة .وقــال رئيــس
جامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور عــاء عبد احلســن
عبــد الرســول اثنــاء كلمتــه
باملؤمتــر ( أن موضــوع التفاعــل
مــع االخــر وســماعه موضــوع
مهــم ويجــب التعايــش علــى مبــدأ
احلــوار مــع االخــر وعــدم اقصــاءه  ،ويجــب
علــى وســائل االعــام ان تقــوم بتثقيــف اجملتمــع
وقبــول الــرأي االخــر والتفاعــل معــه )  ،مضيفــا ( ان هــذا
التفاعــل ســوف يصــل الــى ايجابيــات حقيقيــة اكيــده تخــدم
املصلحــة العامــة  ،وتســهم فــي عمليــة التطويــر فضــا

عــن اعتمــاد مبــدا التســامح والتعــاون
وعــدم اســتخدام عمليــة التســقيط
والتشــهير ومحاولــة النيــل مــن
االخــر ) .
مــن جانبــه أكــد عميــد
كليــة االعــام االســتاذ
الدكتــور هاشــم حســن
التميمــي ( أن هــذا
املؤمتــر يطــرح موضــوع
غايــة فــي االهميــة وهــو
مــا الــذي تفعلــه وســائل
االتصــال فــي اجملتمعــات ؟ ،
والن انتشــار خطــاب الكراهيــة
والعنــف الــذي جــاءت بــه اجلماعــات
الداعشــية والتكفيريــة الرافضــة لالخــر ولّــد
الضغينــة واحلقــد بــن افــراد اجملتمــع  ،هنــا يأتــي دور وســائل
االعــام فــي نبــذ هــذا اخلطــاب )  ،مضيفــا ( ان انعقــاد املؤمتر جاء
لبــث روح التآلــف واحملبــة مــع االخــر  ،وكيفيــة اعــادة وســائل

رئيس جامعة بغداد  :يجب التعايش وفق
مبدأ الحوار والتسامح وعدم استخدام عملية التسقيط
والتشهير ومحاولة النيل من اآلخر .
االتصــال لتكــون ايجابيــة وفعالــة فــي
اجملتمــع ) .وأعــرب التميمــي عــن شــكره
لــكل املســاهمني مــن باحثــن واكادمييــن
مــن مختلــف دول العالــم العربــي والغربي
فــي املؤمتــر مثمنــا دورهــم فــي املشــاركة
ببحــوث علميــة حتمــل هــذا املضمــون .
ويهــدف املؤمتــر الــى تعزيــز وتعميــق
العالقــات املعرفيــة والثقافيــة مــع
اجلامعــات العربيــة واالجنبيــة واشــراك
كل العلــوم العلميــة واالنســانية املعنيــة
باخلطــاب علــى وجــه العمــوم واخلطــاب
االعالمــي علــى وجــه اخلصــوص  ،ألن

التصاهــر بــن العلــوم ينتــج معاجلــات
ملشــكالت مجتمعيــة كثيــرة منهــا
علــم االجتمــاع وعلــم النفــس واملســائل
القانونيــة  ،كمــا يهــدف الــى تفعيــل دور
البحــث العلمــي جلعــل اجلامعــات مركــزا
للخبــرات العلميــة والبحثيــة مبــا تضمــه
مــن مــاكات علميــة واالرتقــاء مبنظومــة
البحــث العلمــي .
وتلقــت اللجنــة االعالميــة للمؤمتــر بحوث
علميــة حملــت مضامــن االنــا واالخــر
والنحــن وتفســير االبعــاد االجتماعيــة
والســيكولوجية وراء ذلــك  ،جتســدت فــي

بحــوث قيمــة تفتح حــوارا انســانيا عميقا
لتصويــب املســار االتصالــي باشــكاله
كافــة  ،منهــا ( أســئلة االمبرياليــة
الثقافيــة فــي وســائل اإلعــام ومتثــات
نظريــة نهايــة األيديولوجيــا ،مقاربــة فــي
حتــوالت اخلطــاب السياســي فــي عالقتــه
باإلعــام بــدول الربيــع العربــي  ،واجتاهــات
طلبــة اجلامعــة نحــو دور مواقــع التواصــل
االجتماعــي فــي نشــر ثقافــة احلــوار وتعزيز
التعايــش مــع االخــر  ،فضــا عــن متثيــات
صــورة املــرأة فــي متخيــل الرجــل فــي
وســائل التواصــل االجتماعي – الفيســبوك
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امنوذجـا ً ) وغيرهــا مــن البحــوث املهمــة التــي تناقش
هــذا املوضــوع .
وبــن االكادميــي مــن اجلزائــر االســتاذ الدكتــور رضوان
جمعــة ( ان هــذا املؤمتــر يعــد مــن املؤمتــرات املهمــة
الواجــب تشــجيعها علــى مســتويات عديــدة  ،ألنــه
يطــرح اشــكالية اساســية مطروحــة فــي اكثــر
مــن مجتمــع مــن اجملتمعــات العربيــة وهــي رؤيــة
االنــا لآلخــر فــي النتــاج االعالمــي واملشــكالت
املوجــودة واعــادة انتــاج العنــف فــي اجملتمعــات ،
مضيفــا ( ان املســؤولية الكبــرى تقــع علــى عاتــق
الصحفيــن واملســؤولية املهنيــة واالخالقيــة لهــم
 ،ومــن الضــروري عليهــم فــي انتاجهــم االعالمــي
ســواء اخبــاري او تلفزيونــي االنتبــاه لهــذه القضايــا
التــي مــن املمكــن ان تعيــد انتــاج العنــف بشــكل
او بآخــر .
وخــرج املؤمتــر بتوصيــات مهمــة منهــا ضــرورة
تشــكيل مرصــد للمواطنــة يرصــد حقــوق االنســان
ويشــخص اي حالــة تنتقــص منــه او اي محاولــة
لــزرع الكراهيــة  ،ويعمــل املرصــد ضمــن مــواد
الدســتور العراقــي وتكــون لديــه ادوات تنفيذيــة
خملرجاتــه قانونيــا واعالميــا واجتماعيــا  ،وضــرورة
تنســيق الباحثــن فــي املؤسســات االكادمييــة
ومراكــز البحــوث اخملتلفــة مــع املنظمــات والهيئــات
املعنيــة مبراقبــة خروقــات حقــوق االنســان  ،وضــرورة
دراســة مــا جــاء فــي ( اعــان الربــاط ) اخلــاص
برصــد خطابــات الكراهيــة وتوظيــف مخرجاتــه ،
وايجــاد شــبكة اتصــال بــن االكادمييــن والباحثــن
واالعالميــن العــرب للحــوار االيجابــي ووضــع
اخلطــوات العمليــة فــي احلــد مــن خطــاب الكراهيــة
واالجتــاه نحــو خطــاب التســامح  ،فضــا عــن ضــرورة
وجــود خليــة اعالميــة خاصــة تتعامــل مــع االزمــات
الداخليــة واخلارجيــة .
ويذكــر أن املؤمتــر يعنــى مبفهــوم االخــر واالنــا
والنحــن فــي وســائل االتصــال فضــا عــن صــورة
االخــر فــي البرامــج االذاعيــة والتلفزيونيــة وفــي
النتاجــات الصحفيــة املقــروءة ومواقــع التواصــل
االجتماعــي والنتــاج الســينمائي واملســرحي والفنون
التشــكيلية  ،ونشــر مفاهيــم اخلطــاب الســلمي
والتعــاون والتســامح بــن افــراد اجملتمــع عــن طريــق
وســائل االعــام ملــا لهــا مــن دور كبيــر فــي نشــر
هــذا املضمــون .
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احتفلــت جامعــة بغــداد باجنازهــا
العلمــي العاملــي الكبيــر فــي اكبــر
كرنفــال شــهدته اجلامعــة مبناســبة
دخولهــا تصنيــف التاميــز العاملــي
لعــام  2019ألفضــل اجلامعــات
العامليــة برعايــة وزيــر التعليــم العالي
والبحــث العلمــي وعــدد مــن رؤوســاء
اجلامعــات وعمــداء الكليــات احلكومية
واألهليــة واالكادمييــن العراقيــن .
و هنــأ وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي فــي كلمتــه أم اجلامعــات
علــى هــذا االجنــاز العلمــي الــذي
يُعــد تطــورا ً علميــا ً وحافــزا ً الرتقــاء
باقــي اجلامعــات العراقيــة والــذي
جــاء نتيجــة تعــاون مثمــر مابــن
جامعــة بغــداد والــوزارة ،األمــر الــذي
جعلهــا تعتلــي املركــز  801مــن بــن
1258جامعــات عامليــة ،مضيفــا ً أن
هــذا املنجــز العلمــي ألم اجلامعــات
يجــب أن يكــون حافــزا ً للمؤسســات

االكادمييــة العراقيــة اال ُخــرى
بدخولهــا هــذه التصنيفــات العامليــة .
مــن جهــة أخــرى  ،ثمــن رئيــس جامعــة
بغــداد االســتاذ الدكتورعــاء عبــد
احلســن جهــود الباحثــن واالســاتذة
فــي أم اجلامعــات الذيــن كان لهــم
الــدور الكبيــر فــي حتقيــق هــذا االجنــاز
العلمــي العاملــي عبــر نشــرهم أكثــر
مــن  7000بحــث ضمــن مســتوعبات
ســكوبس ،معرب ـا ً عــن تقديــره الدعــم
الــذي تقدمــه وزارة التعليــم العالــي
للجامعــات وصــوال ً الــى حتقيــق
تلــك االجنــازات العلميــة والتنافــس
مــع اجلامعــات العامليــة االخــرى .
هــذا وتضمــن احلفــل محاضــرة موجــزة
عــن املعاييــر واملؤشــرات العامليــة
وتصنيــف التاميــز لعــام  2019التــي
حققتهــا جامعــة بغــداد قدمهــا
املســاعد العلمــي لرئيــس جامعــة
بغــداد األســتاذ املســاعد الدكتــور

رئيس
جامعة بغداد :دخولنا ثاني اكبر
تصنيف عالمي يعكس سيرنا باالتجاه الصحيح بما
يخدم التعليم العالي في مجاالت البحث العلمي
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أســامة فاضــل عبــد اللطيــف ،وأكــد
خاللهــا علــى اجلهــود التــي بذلــت مــن
جانــب الفريــق العلمــي الــذي عمــل بكل
جديــة وعلميــة مــن اجــل ادخــال جامعــة
بغــداد ضمــن التصنيفــات العامليــة ومــا
احرزتــ ُه اجلامعــة مــن تطــورات علــى
مســتوى نشــر البحــوث والتصنيفــات
العامليــة األخــرى  ..واختتــم احلفــل بتكرمي
رئيــس جامعــة بغــداد بــدرع التميــز مــن
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمي .
ويُذكــر ان وزيــر التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي قــد قــدم باقــة زهــور
بهــذه املناســبة إلــى رئيــس جامعــة
بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء عبــد
احلســن عبــد الرســول فــي اللحضــات
األولــى عــن اعــان دخــول اجلامعــة
االم فــي التاميــز البريطانــي ،مؤكــدا ً
ان جامعــة بغــداد ســبقت اقرانهــا
فــي املنطقــة فــي حصولهــا علــى
تصنيــف  801وذلــك باعتمــاد اجلامعــة

النوعيــة فــي البحــث العلمــي،
فضــا ً عــن اخلطــوات األساســية
التــي تبنتهــا اجلامعــة فــي نشــرها.
مــن جانبــه أكــد عبــد الرســول ان
دخــول اجلامعــة يعكــس ســيرها
فــي االجتــاه الصحيــح مــا يخــدم
بنــاء وترصــن التعليــم العالــي فــي
مجــاالت البحــث العلمــي والتطبيقــات
العلميــة والعمليــة بعــد دخولهــا
فــي ثانــي افضــل تصنيــف عاملــي.
ويشــار إلــى ان وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي قدمــت  100مقعــد
دراســي للطلبــة العــرب للدراســة فــي
اجلامعــات العراقيــة ،فــي الوقــت الــذي
طالــب وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي الــى اعتمــاد معاييــر العوملــة
فــي اســتقدام األســاتذة االجانــب
مــن مختلــف دول العالــم وذلــك
لزيــادة التصنيــف العاملــي للجامعــات
العراقيــة عامــة وجامعــة بغــداد خاصة.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

 University Of Baghdadجامعة بغداد

الجامعــة االم تحتضــن احتفاليــة يــوم بغــداد الســنوي لعــام 2018
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احتضنــت جامعــة بغــداد احتفاليــة يــوم
بغــداد الســنوي لعــام  2018والتــي اقيمــت
حتــت شــعار «احتفاليــة يــوم بغــداد جنــدد
العهــد لبنــاء الغــد» ،حيــث تقيــم امانــة
بغــداد هــذه االحتفاليــة منــذ عــام  1943وهــو
تقليــد ســنوي يعبــر عــن عمــق تاريــخ بغــداد
وارثهــا احلضــاري ،حيــث اقيــم االحتفــال هــذا
العــام فــي رحــاب ام اجلامعــات كونهــا احــد
املعالــم احلضاريــة العريقــة فــي العــراق.
واكــد رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول

فــي كلمتــه بضــرورة التركيــز علــى العمــق
التاريخــي ملدينــة بغــداد عــن طريــق ربــط
الفعاليــة بالتــراث املاضــي ،واظهــار تاريــخ
بغــداد العريــق مثــل األغانــي التراثيــة
البغداديــة ومعــارض الصــور ،مشــير ا ً
الــى أن هــذا العــام كان متميــزا بدخــول
جامعــة بغــداد تصنيــف التاميــز العاملــي
ألفضــل اجلامعــات العامليــة لعــام .2019
ومــن جانبهــا أشــارت امينــة بغــداد
الدكتــورة ذكــرى علــوش الــى اهميــة
النهــوض بواقــع مدينــة بغــداد نحــو

االفضــل فــي املرحلــة املقبلــة لتعويــض
ســنوات عــدم االســتقرار االمنــي ومــا
اصابهــا مــن اهمــال وعــدم اهتمــام..
وحضــر احلفــل ممثــل رئيــس مجلــس الــوزراء
امــن عــام مجلــس الــوزراء الدكتــور مهــدي
العــاق ،والنائــب االول لرئيــس مجلــس النــواب
حســن كــرمي الكعبــي وعــدد مــن ســفراء
الــدول العربيــة واالســامية واالجنبيــة.
بعدهــا بــدأ العــرض الفنــي ملســرحية بغــددة
 ٢حلــم بغــدادي التــي كتبهــا الشــاعر رحيــم
العراقــي واخرجهــا الدكتــور حســن علــي

هــارف وجســد ادوارهــا نخبــة مــن فنانــي
املســرح الغنــاء الشــعبي العراقــي كان
مــن ابرزهــم ســامي قفطــان واميــرة جــواد
وكــرمي الرســام وعزيــز كــرمي وهاشــم ســلمان
وقــارئ املقــام العراقــي طــه غريــب وفنــان
القرقــوز الرائــد طــارق الربيعــي وقــارئ
املربعــات البغداديــة علــي شــاكر وفرقتــه .
واختتــم احلفــل بجولــة داخــل اروقــة
اجلامعــة ملعــارض الصــور الفوتوغرافيــة
والرســم والكتــب واخملطوطــات ومعــرض
للســيارات القدميــة وعربــات اخليــول.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

 University Of Baghdadجامعة بغداد

مدير مركز التخطيط الحضري واإلقليمي االستاذ المساعد الدكتور عبد الحسين العسكري
لدنيا خطط عمرانية لتطوير ومعالجة المشكالت التخطيطية الحضرية لمدينة بغداد
حــاوره /علــي عبــد الخالق/اعــام الجامعــة
إعــادة ترتيــب أوليــات العمــل التخطيطــيعلــى املســتوى احلضــري واالقليمــي فــي املــدن
العراقيــة عمومــا واملــدن التــي تعرضــت للتخريــب
بفعــل االعمــال االرهابيــة ،اذ ان جعــل حتســن
خدمــة االنســان علــى مســتوى البنــى التحتيــة
والتربويةوالصحيــة اوليــة قصــوى يعــد امــرا
اساســيا.
ب -تشــكيل فــرق عمــل استشــارية مــن اســاتذة
اجلامعــات بالتنســيق مــع اجلهــات التنفيذيــة
لتقــدمي االستشــارات الهندســية والتخطيطيــة
بشــكل مفصــل.
ج -االســتفادة مــن أحــدث النظريــات العلميــة
التخطيطيــة ومــن التجــارب العامليــة فــي تطويــر
وبنــاء مــدن مابعــد احلــرب.
مــاذا قــدم او اقتــرح املركــز للجهــات صاحبــةالعالقــة او القــرار حلــل املشــكالت العمرانيــة بعــد
عــام 2003؟
نحــن كجهــة اكادمييــة فــي جامعــة بغــداد عــادة
مــا تكــون املؤمتــرات والنــدوات والــورش واحللقــات
العلميــة منصــة او بوابــة علميــة واجتماعيــة
لتقــدمي االستشــارات التخصصيــة وهــذا مــا
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تعــد مدينــة بغــداد احــدى املــدن احلضاريــة العريقــة
ليــس علــى املســتوى العربــي فحســب وامنــا علــى
املســتوى االقليمــي والعاملــي علــى حـ ٍد ســواء وعرفــت
بحضارتهــا القدميــة التــي متتــد الــى ســته آالف ســنة
ونتيجــة للظــروف التــي مــرت بهــا عاصمــة وادي
الرافديــن مــن حــروب وعقوبــات اقتصاديــة نتيجــة
السياســات العوجــاء القائمــة انــذاك االمــر الــذي
جعــل مــن مدينــة بغــداد ليســت مواكبــة للتطــور
التكنولوجــي والعمرانــي الــذي يســود معظــم دول
العالــم واملنطقــة العربيــة علــى وجــه اخلصــوص وكي
تعــود مدينــة بغــداد الــى الواجهــة املعــروف عنهــا مــن
رقــي حضــاري اقتصــادي وعمرانــي كان الســرة حتريــر
مجلــة صــدى جامعــة بغــداد حــوار مــع عميــد مركــز
التخطيــط احلضــري واالقليمــي االســتاذ املســاعد
الدكتــور عبــد احلســن العســكري.
الــذي حتــدث باســهاب مــن اجــل النهــوض مبدينــة
بغــداد وجعلهــا مدينــة حضاريــة مرموقــة تقــف
مبصــاف املــدن احلديثــة الكبــري مــن اجلانــب العمرانــي
فقــد اكــد العســكري ان مركــز التخطيــط احلضــري
واالقليمــي للدراســات العليــا بجامعــة بغــداد هــو
كيــان اكادميــي وليــس تنفيــذي ومــن هنــا فــان

اســتراتيجيته فــي العمــل تاخــذ محوريــن رئيســن،
االول اســتراتيجية علميــة تعالــج العمليــة التعليمية
وتطــور البحــث العلمــي وفــق معاييــر جــودة التعليــم.
واحملــور الثانــي هــو اســتراتيجة التعــاون العلمــي مــع
الــوزارات والهيئــات احلكوميــة واجلامعــات واوجــه
اجملتمــع املتنوعــة.
وتبعــا لذلــك فــان خطــط املركــز لتطويــر مدينــة
بغــداد تخطيطيــا وعمرانيــا تنقســم الــى قســمني،
االول توجيــه العديــد مــن بحوث طلبــة املركز لشــهادة
الدبلــوم واملاجســتير والدكتــوراة لتنــاول ومعاجلــة
املشــكالت التخطيطيــة احلضريــة التــي تعانــي منهــا
مدينــة بغــداد ،والتوجهــات املســتقبلية لتطويرهــا
اســوة مبــدن العالــم الكبيــرة املتقدمــة والتــي حتقــق
جــودة فــي احليــاة احلضريــة والقســم الثانــي هــو
األنشــطة العلميــة والثقافيــة واالستشــارية التــي
يقــوم بهــا املركــز بالتعــاون مــع وزارات الدولــة وامانــة
بغــداد ومحافظــة بغــداد ،والتــي تعالــج العديــد مــن
تلــك اجلوانــب مــع اصحــاب القــرار فــي هــذه اجلهــات
التنفيذيــة.
ايــن تضعــون خططكــم االســتراتيجية والبحثيــةفــي جعــل مدينــة بغــداد ضمــن مصــاف العواصــم

العامليــة النموذجيــة؟
اجاب العسكري قائال:
وفقــا للمرتكــزات التــي ذكــرت فــي الســؤال األول ،فــان
املركــز قــام بانتــاج العديــد مــن البحــوث العلميــة
املفصلــة الجــزاء حضريــة مــن مدينــة بغــداد ،ميكــن
عدهــا بحوثــا مرشــدة جلعلهــا عاصمــة منوذجيــة علــى
مســتوى تطويــر اســتعماالت ونظــام النقــل احلضــري
واحلركــة داخــل املدينــة ومعاجلــة تدفــق رحــات
العمــل والزيــارات منهــا واليهــا ،وكذلــك تطويــر
جانــب اخلدمــات واســتخدام التكنولوجيــا والتقنيــات
املتقدمــة فــي تقــدمي خدمــات االدارة احلضريــة وخدمات
العيــش لالنســان ومتتعــه مبــا يجــب ان يخدمــه.
 مــاذا قــدم املركــز للحكومــة مــن توصيــات ملــا بعــدداعــش؟
اجلواب:
حــول ذلــك اوضــح الدكتــور العســكري ان للمركــز
العديــد مــن التوصيــات التــي نتجــت مــن املؤمتــر
العلمــي الدولــي االول والســابع محليــا الــذي نظمــه
املركــز فــي اواخــر  ٢٠١٧وكذلــك مــن النــدوات والــورش
واحللقــات العلميــة ،وكانــت فــي مجملهــا تتنــاول
اجلوانــب اآلتيــة -:

ســلكه املركــز فــي عملــه الــدووب منــذ تأسبســه
وليــس فقــط بعــد  .٢٠٠٣اذ قــدم العديــد مــن خطــط
العمــل ،وقــان باجنــاز عــدد مــن اخملططــات االســاس ملــدن
فــي محافظــة االنبــار عــن طريــق التعاقــد مــع املكتــب
االستشــاري التخطيطــي التابــع للمركــز ،هــذا فضــا
عــن تقــدمي احللــول ملشــكالت علــى مســتوى معاييــر
االســكان احلضــري والريفــي ومعاييــر اخلدمــات التربويــة
والصحيــة والرؤيــة العلميــة لتطويــر قطــاع النقــل
وشــبكة الطــرق واســتعماالت االرض احلضريــة واملواقــع
الصناعيــة والتعامــل مــع املواقــع االثاريــة والتراثيــة
والســياحة العامــة والســياحة الدينيــة واملشــاريع
الثقافيــة.
 كمركــز بحثــي ،كــم طالبــا ً يــدرس فيــه وماهــيالتخصصــات؟
ان التخصــص العــام للمركــز والــذي تنضــوي حتتــه
جميــع التخصصــات هــو التخطيــط احلضــري
واالقليمــي ،امــا التخصصــات التــي تنــدرج ضمنــه
فهــي  :التخطيــط البيئــي وتخطيــط االســكان احلضري
واالســكان الريفــي وتخطيــط النقــل وتخطيــط
املشــهد احلضــري واملواقــع الصناعيــة وغيرهــا.
وان عــدد طلبــة املركــز االن املســتمرين بالــدوام فــي

الكورســات وفــي مرحلــة اعــداد البحــث فــي الدبلــوم
واملاجســتير والدكتــوراة هــو  ٩٠طالبــا.
أخيراً..كيــف تقــرأون عالقــة املركــز بــوزارة االعمــارواالســكان وأمانــة بغــداد ..وهــل هنــاك آليــة عمــل
مشــتركة بينكــم؟
كمــا اســلفت لكــم فــان اكثــر اجلهــات التــي يتعــاون
معهــا املركــز هــي وزارة التخطيــط ووزارة االعمــار
واالســكان والبلديــات واالشــغال العامــة وامانــة
بغــداد ووزارة الصحــة والبيئــة ومحافظــة بغــداد..وان
املركــز دائــم العطــاء علــى مســتوى االستشــارات
التخطيطيــة والدراســات العلميــة وتدريــب الطلبــة
وتفعيــل آليــة التعــاون معهــم واملشــاركة فــي اللجان
الوزاريــة واللجــان التخصصيــة ،ونشــترك معهــم
ايضــا بعضويــة اللجــان املشــكلة بأمــر ديوانــي مــن
االمانــة العامــة جمللــس الــوزراء ،ان مــا نرجــوه حقيقــة
هــو اعــادة فتــح دراســة الدكتــوراه فــي املركــز
واقــرار تعديــل قانــون املركــز ليكــون املعهــد العالــي
للتخطيــط احلضــري واالقليمــي للدراســات العليــا
ونرجــو ان تتكلــل جهــود رئاســة اجلامعــة املوقــرة
الداعمــة للمركــز فــي حتقيــق ذلــك إن شــاء اهلل
تعالــى.
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اعــام الجامعــة /علــي عبــد الخالــق
أعلنــت جامعــة بغــداد عــن اســتقبالها
 13864طالبــا و طالبــة للعــام الدراســي
احلالــي ،وبواقــع  %60للتخصصــات
العلميــة و  %40للتخصصــات اإلنســانية.
وفــي حــوار اجرتــه صحيفــة اجلامعــة
األم مــع مديــر قســم شــؤون الطلبــة
والتصديقــات االســتاذ املســاعد الدكتــور
عــدي كــرمي لعيبــي أكــد ان عــدد املقبولني
للتخصصــات العلميــة بشــقيها
االحيائــي والتطبيقــي بلــغ  8170طالبــا
وطالبــة ،فيمــا مت قبــول  5280طالبــا
وطالبــة خلريجــي الفــرع األدبــي.
مــن جانبــه ،أكــد معــاون مديــر قســم
شــؤون الطلبــة والتصديقــات الســيد
ليــث عبــد اإللــه عزيــز ان عــدد املقبولــن
فــي اجملموعــة الطبيــة  944طالبــا
وطالبــة ،و  1189للهندســية ،فيمــا
اســتقبلت كليــات العلــوم الصرفة 3274
والكليــات العلميــة  ،2047فضــا ً عــن
كليــة الزراعــة والطــب البيطــري اللتــن

ســتحتضنان  1113طالبــا وطالبــة
إلــى جانــب اجملموعــة االنســانية التــي
اســتقبلت نحــو  5279طالبــا وطالبــة.
وفــي نفــس الســياق ،أعلنــت شــؤون
الطلبــة عــن تخــرج  7755طالبــا ً
وطالبــة مــن الدراســتني الصباحيــة
واملســائية للعــام املنصــرم 2018-2017
 ،وبواقــع  6231طالبـا ً وطالبة للدراســة
الصباحيــة مقابــل  1524للدراســة
املســائية.
هــذا واســتقبلت جامعــة بغــداد اعدادا
كبيــرة للراغبــن فــي الدراســة املوازيــة
فيهــا ،بعــد موافقــة وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي علــى عــدد
مــن الضوابــط التعليمــات املتعلقــة
بالقبــول فــي الدراســة املوازيــة ،اذا مت
حتديــد األجــور الدراســية ابتــدا ًء مــن
مليــون دينــار للدراســات االنســانية ،و
مليونــن لكليــات العلــوم  ،فضــا عــن
حتديــد  3إلــى  4ماليــن للمجموعــة
الهندســية ،وصــوال إلــى  12مليونــا
لكليــات الطــب العــام.
ويذكــر انــه ســيتم تخفيــض األجــور
للدراســة املوازيــة وبنســبة %50
ألعلــى  %10بالنســبة للمتقدمــن إلــى
اجملموعــة الطبيــة.
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اعالم الجامعة /مهند نديم
وقعــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
بروتوكــول للتعــاون مــع مؤسســة عمــار
البريطانيــة التــي ترأســها البارونة (اميافيكلســون)
حــول موضــوع مكافحــة الســرطان وكيفية
الســيطرة عليــه فــي العــراق.
وجــاء ذلــك فــي الزيــارة االخيــرة
لوزيــر التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي الــى
العاصمــة البريطانيــة
لنــدن برفقــة وفــد ضــم
املــاك املتقــدم فــي الــوزارة
 ،فضــا عــن رئيــس جامعــة
بغداد االســتاذ الدكتــور عالء
عبــد احلســن عبــد الرســول
وعــدد مــن رؤســاء اجلامعــات
والكليــات األهليــة  ،كمــا ضــم الوفــد

ايضــا مديــرة املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان
فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــورة نــدى عبــد
الصاحــب العلــوان.
ونصــت فقــرات البروتوكــول علــى ضــرورة
التنســيق املشــترك بــن الطرفــن لدعــم
تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة ترمــي
الــى الســيطرة علــى الســرطان في
العــراق فضــا عــن بنــاء القــدرات
فــي مجــال تشــخيص وعــاج
ســرطانات األطفــال والنســاء
والعمــل علــى تفعيــل الرعايــة
التلطيفيــة ملــرض الســرطان
فــي العــراق.
وشــهدت مراســيم توقيــع االتفاقيــة
حضــور ســعادة الســفير العــراق لــدى
اململكــة املتحــدة الدكتــور صالــح التميمي.
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اجــرت اســرة حتريــر مجلــة صــدى جامعــة بغــداد مقابلــة
مــع التدريســي فــي كليــة طــب االســنان فــي جامعــة بغــداد
االســتاذ املســاعد الدكتــور علــي اســماعيل البســتاني احلاصل
علــى بــراءة اختــراع عامليــة فــي تقــومي االســنان مــن جامعــة (
 )king’s Collegeالبريطانيــة .
وفــي مســتهل إجابتــه عــن أبــرز االجنــازات التــي حصــل عليهــا
فــي مجــال تقــومي وصناعــة األســنان؟
أجــاب قائـا ً حصلــت علــى بــراءة اختــراع مــن جامعــة ( king’s
 )Collegeالبريطانيــة ومــن ثــم تقدميــه مــن جانــب منظمــة
االختراعــات العامليــة فــي سويســرا ومت نشــره كأبــرز اختــراع
عاملــي لعــام  2018فــي تقــومي األســنان وهــو ميثــل اول اجنــاز
عراقــي فــي مجــال تقــومي األســنان .
 ...ماذا تضمن هذا االختراع؟
أجاب البستاني قائال ً
ابتــكار مــادة مصنعــة مــن كاليســيوم فــوت فيســت وهــي نفــس مــادة
مينــة األســنان وبالتالــي نســتطيع مــن زيــادة الطاقــة الســطحية
لألســنان والتــي متكننــا مــن تثبيــت حاصــرات التقــومي بشــكل قــوي

وبــدون أضــرار جانبيــة وبنفــس الوقــت تعمــل هــذه املــادة علــى ترســيب
مــادة كالســيوم فوتفيســت علــى ســطح الســن بحيــث يصبــح الســن
أكثــر مقاومــة للنخــر ومتنــع ظهــور البقــع البيضــاء وعــدم بقــاء املــادة
الالصقــة علــى ســطح الســن وال يحتــاج الــى وقــت إضافــي مــن طبيب
االســنان إلزالــة هــذه املــادة الالصقــة

وعن اهم املشكالت التي ترافق عالج تقومي األسنان؟
اكــد أن هنالــك مشــكالت عديــدة مصحوبــة بتأثيــرات
جانبيــة يعانــي منهــا فــي عمليــة تقــومي األســنان منهــا
ظهــور البقــع البيضــاء اثنــاء مــدة التقــومي الثابــت ألنــه
عــادة مــا يكــون العــاج بالتقــومي يســتغرق ســنة ونصــف أو
ســنتني حيــث يعمــل ذلــك علــى جتمــع بقايــا األكل ويعمــل
علــى ظهــور نخــر او بقــع بيضــاء حــول االســنان ،وحــدوث
فطــر أو كســر فــي مينــة األســنان اثنــاء رفــع حاصــرات
التقــومي أو رفــع اجلهــاز الثابــت فضــا عــن بقــاء مــواد الصقة
علــى مينــة االســنان بعــد رفــع جهــاز التقــومي
وعن اهمية إجراء عالج تقومي األسنان؟
أوضــح الدكتــور البســتاني ان عــاج تقــومي االســنان مهــم
وضــروري ملعاجلــة األســنان غيــر املنتظمــة بشــكل منتظــم
و بالتالــي يســهم بحــد كبيــر فــي حتســن وظيفة األســنان

منظمة
االختراعات
العالمية في سويسرا
اعتبرت مشروعي ابرز
اختراع عالمي لعام 2018
في تقويم االسنان

وجماليــة االســنان بشــكل خــاص وجماليــة الوجــه بشــكل عــام.
اســرة حتريــر مجلــة صــدى جامعــة بغــداد تتمنــى لــك املزيــد مــن التألــق العلمــي
وفــي جميــع األصعــدة هــل لــك مــن كلمــة اخيــرة نختتــم بهــا لقاءنــا هــذا؟
أتقــدم بالشــكر اجلزيــل لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وجلامعــة بغداد
التاحتهــم فرصــة اإليفــاد الــى جامعــات عامليــة عريقــة وإتاحــة هــذه الفرصــة
للكفــاءات العراقيــة لتطويــر البحــوث فــي مختلــف اجملــاالت.
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اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء عبد
احلســن عبد الرســول وفــدا ضم امينــة بغداد الســيدة ذكرى
علــوش مــع مجموعة مــن كبار ضبــاط مديــرة املــرور العامة.
واكــد الدكتــور عبــد الرســول عــن اســتعداد ام اجلامعــات
فــي احتضــان احتفاليــة بغــداد ،معربــا عــن ســروره
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بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية
مركز البحوث التربويه والنفسية يقيم المؤتمر العلمي حول
اليوم العالمي للصحة النفسية

بــان تكــون الم اجلامعــات بصمــة باالحتفاليــة املذكــورة.
وشــدد رئيــس اجلامعــة قائــا اننــا فــي جامعــة بغــداد
ســنقدم يــوم بغــداد فــي اخلامــس عشــر مــن تشــرين
الثانــي كل الدعــم اللوجســتي املطلــوب الــذي مــن شــانه
اجنــاح الكرنفــال الغالــي علــى قلــوب كل العراقيــن.

21

رئيس جامعة بغداد يهنىء اساتذة ومنتسبي
الجامعة بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد
هنــأ رئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتور
عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول اســاتذة
ومنتســبي وطلبــة اجلامعــة مبناســبة بــدأ
العــام الدراســي اجلديــد 2019-2018
وأكــد رئيــس اجلامعــة ان جميــع
التشــكيالت ماضيــة بتنفيــذ خططهــا
التطويريــة البحثيــة والعلميــة مبــا يخــدم
اجملتمــع والعــراق ويحقــق مصحلــة التعليــم
العالــي واألرتقــاء بــه للوصــول إلــى مصــاف
اجلامعــات العامليــة خاصــة بعــد دخــول
اجلامعــة األم ضمــن تصنيــف التاميــز
البريطانــي الفضــل اجلامعــات العامليــة بعــد
حصولهــا علــى املركــز  801مــن اصــل 1258
جامعــة.
هــذا ومتنــى عبــد الرســول ان يكــون العــام
الدراســي اجلديــد عــام التميــز عــن باقــي
األعــوام فــي حتقيــق اإلجنــاز العلمــي وتطويــر
البحــوث النظريــة والتجريبيــة.

بحضــور مســاعد رئيــس اجلامعــة
للشــؤون العلميــة االســتاذ
املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل
عبــد اللطيــف ،اقــام مركــز
البحــوث التربويــة والنفســية
املؤمتــر العلمــي الســنوي
املوســوم(اليوم العلمــي للصحــة
النفســية).
وهــدف املؤمتــر الــى معرفــة واقــع
الصحــة النفســية لــدى مختلــف
شــرائح اجملتمــع العراقــي ،فضــا
عــن تســليط الضــوء علــى تاثيــر

الكــوارث والصدمــات فــي الصحــة
النفســية التــي تواجــه اجملتمــع
العراقــي ومعرفــة اثــر العوملــة فــي
الصحــة النفســية.
وشــارك فــي املؤمتــر (  ) 38بحثــا
تضمــن موضوعــات عديــدة منهــا
دور االعــام فــي الصحــة النفســية
واملؤسســات الدينيــة ودورهــا فــي
الصحــة النفســية والتشــريعات
القانونيــة والصحــة النفســية
والصحــة النفســية لــذوي
االحتياجــات اخلاصــة  ،فضــا عــن

التحديــات والعوائــق التــي تواجــه
الصحــة النفســية وعلــم النفــس
االيجابــي.
واختتــم املؤمتــر مبجموعــة مــن
التوصيــات اهمهــا زيــادة االهتمــام
فــي شــريحة ذوي االحتياجــات
اخلاصــة بصــورة عامــة وفــي
صحتهــم النفســية اخلاصــة و
وضــع احللــول املناســبة للتحديــات
والعوائــق التــي تواجــه حتقيــق
الصحــة النفســية فــي اجملتمــع
العراقــي .
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كلية القانون بجامعة بغداد تبحث االصالح الدستوري والمؤسساتي
في مؤتمرها العلمي السنوي
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كلية الطب تعقد مؤتمرها العلمي السابع عشر بين أصالة الماضي ...وآمال المستقبل
اعالم الجامعة  /علي خزعل

اعالم الجامعة /علي خزعل
عقــد فــرع القانــون العــام فــي
كليــة القانــون بجامعــة بغــداد
املؤمتــر العلمــي الســنوي حتــت
عنــوان (االصــاح الدســتوري
واملؤسســاتي الواقــع واملأمــول )
بحضــور رئيــس اجلامعــة االســتاذ
الدكتــور عــاء عبــد احلســن
عبــد الرســول وعميــد الكليــة
االســتاذ املســاعد الدكتــور علــي
مطشــر عبــد الصاحــب وعــدد
مــن االســاتذة والباحثــن .
ويهــدف املؤمتــر الــى تفعيــل
دور املؤسســات القانونيــة فــي
ارســاء حكــم القانــون وتعزيــز
مبــدأ املواطنــة  ،فضــا عــن
اظهــار اثــر التشــريعات خللــق

وتنميــة االمكانــات التخطيطيــة والتنفذيــة
والتمويليــة.
وبــن رئيــس اجلامعــة فــي كلمتــه ان احتــرام
القانــون هــو مــن الدعائــم األساســية التــي
يقــوم عليهــا اجملتمــع ،وعلــى كل فــرد أن
يســهم فــي توعيــة اآلخريــن بضــرورة احتــرام

القانــون مــن خــال االلتــزام بــه ألن
ذلــك مــن مســؤوليات وواجبــات
الفــرد جتــاه اجملتمــع الــذي يعيــش
فيــه  ،مضيف ـا ً أن مهمــة القانــون
ال تقتصــر علــى تنظيــم حيــاة
النــاس فقــط بــل يســهم فــي
تطــور الــدول بــكل مرافقهــا
ومجاالتهــا ســواء مــن الناحيــة
التشــريعية او االقتصاديــة او
التنمويــة والتعليميــة .
هــذا وتضمــن املؤمتــر محــاورا ً
عديــدة منهــا  :محــور القانــون
الدســتوري  ،ومحــور القانــون
االداري  ،ومحــور القانــون املالــي ،
فضــا عــن محــور قانــون العمــل
والضمــان االجتماعــي

عقــدت كليــة الطــب فــي جامعــة بغــداد مؤمترهــا العلمــي
الدولــي الســابع عشــر حتــت شــعار ( كليــة الطــب االم ...
بــن أصالــة املاضــي  ...وآمــال املســتقبل ) والــذي تزامــن مــع
الذكــرى الواحــدة والتســعني لتأســيس الكليــة بحضــور
الوكيــل الفنــي لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
األســتاذ الدكتــور فــؤاد قاســم محمــد ورئيــس اجلامعــة
األســتاذ الدكتــور عــاء عبــد احلســن وعميــد الكليــة االســتاذ
الدكتــور علــي كامــل الشــاجلي .
وتضمــن املؤمتــر محــاورا ً عديــدة منهــا املســتجدات فــي العلوم
الســريرية واخملتبريــة  ،والبحــث العلمــي فــي الدراســات االولية
والعليــا  ،وادارة جــودة التعليــم  ،والتعليــم الطبــي وطبيــب
الغــد  ،واالعتماديــة بــن احملليــة والعامليــة  ،فضــا عــن ورشــات
عمــل منوعــة .
وبــن الدكتــور فــؤاد قاســم فــي كلمتــه اهتمــام وزارة التعليم
العالــي والبحــث العلمــي الكبيــر بكليــات الطــب فــي
اجلامعــات العراقيــة ودعهمــا وضمــان نشــاطاتها العلميــة
مــن ضمنهــا املؤمتــرات العلميــة والــورش التطويريــة  ،فضــا
عــن اجلهــود الكبيــرة املبذولــة مــن الــوزارة للحصــول علــى
االعتماديــة وضمــان اجلــودة  ،كمــا ثمــن الوكيــل الفنــي جهــود
رئيــس اجلامعــة وعميــد الكليــة والتدريســيني عبــر توفيرهــم
االمكانــات العلميــة كافــة فــي تطويــر الكليــة وحتديــث
مناهجهــا وتوفيــر مســتلزمات التدريــس والبحــث العلمــي .
ومــن جانبــه أشــار رئيــس اجلامعــة الــى الــدور العريــق لكليــة
الطــب والتــي تعــد صرحــا علميــا شــامخا اســهمت وبفعالية

فــي ارســاء التعليــم الطبــي وتقــدمي اخلدمــات الصحيــة فــي
العــراق وتخــرج منهــا الكثيــر مــن االســاتذة واالطبــاء االكفــاء
داخــل وخــارج العــراق  ،داعيــا املــاكات احلاليــة املوجــودة فــي
كليــة الطــب بــأن تكــون امتــدادا الــى املــاكات الســابقة
التــي متيــزت مبختلــف اجملــاالت الطبيــة  ،كمــا بــن ســعي
جامعــة بغــداد الــى التوأمــة احلقيقــة مــع اجلامعــات العامليــة
والكليــات الطبيــة مبــا يخــدم املســيرة العلميــة والتعليميــة
فــي البــاد .
مــن جانــب آخــر اوضــح الدكتــور الشــاجلي ان كليــة الطــب
ومنــذ تأسيســها عــام  1927تخــرج منهــا الكثيــر مــن االطبــاء
االكفــاء والعلمــاء البارعــن فــي الطــب  ،وارفــدت البلــد بــآالف
اخلبــرات واملــاكات العلميــة والطبيــة  ،كمــا حافظــت الكليــة
فــي هــذه املــدة علــى رصانتهــا العلميــة املميــزة  ،موضحــا
بــأن مؤمتــر هــذا العــام ضــم اكثــر مــن  128بحثــا ً رصينــا و
 12ورشــة عمــل ومنهاج ـا ً اجتماعي ـا ً شــارك بــه باحثــون مــن
مختلــف انحــاء العالــم .
ومت خــال املؤمتــر تكــرمي رواد الطــب فــي العــراق مــن خريجــي
الكليــة مــن الذيــن امضــوا اكثــر مــن خمســن عامــا فــي
مهنــة الطــب ومازالــوا يعملــون داخــل العــراق  ،كمــا مت عــرض
فيلــم وثائقــي عــن الكليــة .
هــذا وحضــر املؤمتــر ممثلــون عــن وزارة التعليــم العالــي والبحث
العلمــي ووزارتــي الصحــة والبيئــة وعــدد مــن اعضــاء مجلــس
النــواب ونقابــة اطبــاء العــراق وعــدد كبيــر مــن االطبــاء
واالختصاصيــن والباحثــن مــن داخــل العــراق وخارجــه .
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رئيس جامعة بغداد يزور مجمع الجادرية للطالبات
مؤكــدا ً ان االهتمــام بالنضافــة العامــة فــي اجملمــع وتوفيــر كل املســتلزمات
املطلوبــة ليســهم بصــورة فاعلــة بجعــل اجملمعــات جميعهــا ترتقــي الــى
النموذجيــة املطلوبــة.
كمــا والتقــى رئيــس اجلامعــة مبجموعــه مــن الطالبــات املســتفيدات مــن
الســكن ملعرفــة احتياجاتهــم واالستفســار عن اخلدمــات واالحوال املعيشــية
وحــل جميــع املشــكالت التي تواجههــم اثنــاء مســيرتهم التعليميــة.
وفــي الســياق ذاتــه عبــروا الطلبــة عــن شــكرهم وامتنانهــم ملثــل هــذة
الزيــارة املفاجئــة كمــا ابــدى رئيــس اجلامعــة ارتياحــه لهــذه الزيــارة علــى مــا
ملســة مــن نظافــة وترتيــب فــي القســم مثمن ـا ً كل اجلهــود املبذولــة مــن
اجــل االرتقــاء فــي الواقــع اخلدمــي.
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زار رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول
مجمــع اجلادريــة للطالبــات  ،وبرفقــة مديــر االقســام الداخليــة االســتاذ
حيــدر عبــد االميــر حســون مصطحبـا ً مســؤول شــعبة الصيانــة واخلدمــات
كفــاح مهــدي كمــر وكذلــك املتابعــة النســوية كل مــن الســيدة هــدى عبــد
االميــر والســيدة ملــى فاضــل حــامت وبحضــور امينــة اجملمــع املدرســة املســاعد
اســيل فخــري خلــف.
واطلــع رئيــس اجلامعــة علــى الغــرف واملمــرات واملطابــخ والقاعــات
الدراســية واملرافــق الصحيــة للوقــوف علــى اهــم احتياجــات الطلبــة
واجملمــع ووجــه ســيادته بتوفيــر كل مايتطلب خدمــة للطلبــة،

تدريسي من كلية العلوم االسالمية نائب لرئيس مركز إعالمي عراقي
مت اختيــار التدريســي فــي قســم الفلســفة فــي كليــة العلــوم االســامية
بجامعــة بغــداد الدكتــور عبــد الهــادي محمــود الزيــدي مبنصــب نائــب رئيــس
مركــز البصيــرة للتدريــب والتطويــر االعالمــي محافظــا ً علــى ترتيبــه فــي
جــو انتخابــي منظــم وأخــوي ،حيــث
االنتخابــات األولــى ،وجــرى ذلــك فــي ٍ
ً
نظمــت جمعيــة مركــز البصيــرة للتدريــب والتطويــر االعالمــي مؤمتــرا انتخابيـا ً
هــو الثانــي مــن نوعــه فــي مســيرة اجلمعيــة ،أســفر عــن فــوز الزيــدي .
وقــد صــرح الزيــدي قائــا ً إن هــذا املركــز االعالمــي مــن مؤسســات اجملتمــع
املدنــي املهمــة ،تأســس منــذ عــام  ،2006ليســهم فيــه مجموعــة مــن
اإلعالميــن واألكادمييــن العراقيــن فــي رصــد وتطويــر الواقــع اإلعالمــي بشــكل
عــام ،ومتابعــة شــؤون اإلعالميــن اجلــدد فــي جانبــي التطويــر والتدريــب ،ثــم
انضــم املركــز الــى اجمللــس األعلــى للجمعيــات العلميــة التابــع لــوزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي فــي العــراق.
وأضــاف لقــد مت اختيــار املركــز كأفضــل اجلمعيــات العلميــة اجملــازة مــن وزارة
التعليــم العالــي فــي عــام  ،2014نتيجــة جلهــوده الفــذة فــي التواصــل مــع
جمهــوره ،وقيامــه بإصــدار مجموعــة مــن الكتــب العلميــة اإلعالميــة املهمــة،
وقــد مت اختيــار بعضهــا كمقــررات دراســية فــي بعــض كليــات اإلعــام ،وهــي
مؤلفــة مــن أعضــاء املركــز مــن التدريســيني واإلعالميــن العراقيــن ،كمــا
نظــم املركــز مجموعــة مــن املؤمتــرات العلميــة االعالميــة محليــة ودوليــة
القــت جناحــا ً كبيــرا ً علــى مســتويي التنظيــم والبحــوث املطروحــة ،وفــي
مواضيــع مهمــة علــى الســاحة اإلعالميــة ،منهــا اخلطــاب اإلســامي فــي
عصــر املعلوماتيــة ،وســائل اإلعــام واملعرفــة ،وســائل التواصــل اإلجتماعــي
والقيــم اإلجتماعيــة ،وغيرهــا مــن املؤمتــرات املهمــة.
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رئيس جامعة بغداد يستقبل وفدا من منظمة اليونسكو
اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتــور
عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول وفــدا مــن منظمــة
اليونســكو  ،وتــرأس الوفــد الزائــر مســؤول مشــروع قســم
التعليــم فــي املنظمــة روري روبرتشــو ومســؤول التعــاون
التقنــي فــي املعهــد الدولــي للتخطيــط التربــوي انطــون
دو كــراوي بحضــور مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون
العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل عبــد
اللطيــف .
وتهــدف الزيــارة الــى الوقــوف علــى اهــم االحتياجــات
االساســية املطلوبــة فــي قطــاع التعليــم االكادميــي ،
فضــا عــن معرفــة اهــم التحديــات االساســية التــي
تواجــه اجلامعــة مــن تقنيــات وبنــى حتتيــة وعمرانيــة
وتطويــر املــوارد البشــرية والبحثيــة  ،كمــا متــت مناقشــة
العديــد مــن القضايــا التــي تخــص اجلانــب التعليمــي
واألكادميــي .
وبــن رئيــس اجلامعــة ان هنــاك مشــاريع ســابقة مــع
منظمــة اليونســكو فــي مجــال تطويــر املــوارد البشــرية
 ،ولكــن اجلامعــة ال تــزال بحاجــة الــى تواصــل اكثــر

مــع املؤسســات الدوليــة واجلامعــات العامليــة  ،مؤكــدا
علــى ضــرورة تطويــر الــدورات والــورش التدريبيــة التــي
تعمــل علــى تطويــر مهــارات االســتاذ والطالــب فــي
اجملــال العلمــي واالكادميــي  ،مقدمــا شــرحا تفصيليــا
عــن اجلامعــة وكلياتهــا ومعاهدهــا ومراكزهــا العلميــة
والبحثيــة والــدور الــذي تقــوم بــه واألثــر البالــغ الــذي
تركتــه اجلامعــة رغــم الظــروف الصعبــة التــي بهــا البلــد
.
مــن جانبــه  ،اوضــح املســاعد العلمــي لرئيــس جامعــة
بغــداد الــى حاجــه اجلامعة الــى الشــراكة مــع االكادمييات
العامليــة وفتــح الدراســات العليــا واالوليــة عــن طريــق
التوأمــة مــع اجلامعــات العامليــة  ،وكذلــك تطويــر
االنظمــة االداريــة احلديثــة فــي اجلامعــة لتكــون هــذه
االنظمــة متكاملــة .
و اعــرب الوفــد الزائــر عــن ســعادته البالغــة بزيارتــه
جلامعــة بغــداد ووقوفــه علــى املســتوى التعليمــي
واألكادميــي املتطــور الــذي تتمتــع بــه اجلامعــة والتــي تعــد
مــن اجلامعــات العريقــة فــي املنطقــة .
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مركز الحاسبة يشارك بالمؤتمر العاشر
للحوسبة المؤسساتية في نيويورك
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شــارك املهنــدس عبــد اهلل عبــد علــي مــن مركــز احلاســبة
االلكترونيــة فــي املؤمتــر العاشــر للحوســبة املؤسســاتية
والــذي عقــد فــي كليــة مارســت نيويــورك فــي الواليــات
املتحــدة.
وجــاءت مشــاركة الباحــث عبــد علــي بالبحــث املوســوم
(Deep Autonomic Intelligence and knowledge Driven
.)Enterprise
الــذي اقامــه مجمــع احلوســبة املؤسســاتية  ECCفــي
كليــة مارســت – نيويــورك – الواليــات املتحــدة و املؤمتــر
برعايــة ودعــم مــن مؤسســة  IBMالعامليــة .
اذ تضمــن البحــث افــكارا مبتكــرة للحوســبة
املســتقبلية للمؤسســات وتعــد هــذه املشــاركة اضافــة
كبيــرة لالنفتــاح علــى التقنيــات املســتقبلية للحوســبة
املؤسســاتية والــذكاء االصطناعــي مبــا يخــدم احلكومــة
االلكترونيــة .
ومــن جهــة اخــرى شــارك التدريســي عمــار صبــاح
طالــب واملهنــدس عبــداهلل عبــد علــى جاســم فضــا
عــن التدريســيني مــن كليــة الهندســة قســم الكهربــاء
ببحــث متميــز مبؤمتــر  INTECH 2018الــذي اقيــم فــي
جامعــة بيدفــورد شــاير فــي اب  2018حيــث كانــت
املشــاركة بالبحــث املوســوم
Dynamic password Generation using random Pseudo
Noise Compact with random mapping transform Algorithm
وهــو بحــث يتضمــن طريقــة جديــدة لتشــفير كلمــات
املــرور باســتخدام خوارزميــات مبتكــرة .
انطالقــا مــن توجهــات مركــز احلاســبة االلكترونيــة
وبالتعــاون مــع تشــكيالت جامعــة بغــداد لرفــع املكانــة
العلميــة جلامعتنــا االم حيــث ان املشــاركة فــي هكــذا
بحــث ومؤمتــر تعطــي مؤشــرا ايجابيــا حــول مــدى التقــدم
العلمــي فــي تخصصــات امــن املعلومــات.

كلية العلوم تعلن عن اجراء
التحليالت المرضية وفق معايير
عالية الجودة مجانًا
اعلــن مختبــر املناعــة واجلزيئــي التابــع لوحــدة االبحــاث
البايولوجيــة للمناطــق احلــارة فــي كليــة العلــوم بجامعــة
بغــداد باجــراء التحليــات املرضيــة والهرمونــات مبختلــف
انواعهــا الــى مراجعتــه ،وذلــك لتوفــر االجهــزة واملعــدات
واملســلتزمات واملــواد الضروريــة واملتخصصــن االكفــاء
الجراءهــا وباحــدث الوســائل واملقومــات املتبعــة فــي اخملتبــرات
مجانــا ً .
واشــارت مديــرة الوحــدة االســتاذ املســاعد الدكتــورة حــا
يونــس فاضــل الــى ان مختبــر املناعــة واجلزيئــي فــي تشــكيل
االبحــاث البايولوجيــة للمناطــق احلــارة يتبــع معاييــر جــودة
عاليــة الدقــة واالمانــة فــي التجــارب العلميــة والســيما فــي
مجــال عملــه مبــا ينفــع شــرائح اجملتمــع جميعهــا .
واضافــت ان اخملتبــر يعمــل وفــق رؤيــا عمــل واجنــاز بحــوث
نوعيــة مماثلــة ملــا تقدمــه املؤسســات العامليــة فــي مجــال
علــوم احليــاة لفائــدة اجملتمــع ،امــا رســالته فتلتــزم بتقــدمي
بحــوث اكادمييــة وتطبيقيــة لتوظيــف العلــم فــي خدمــة
االنســانية ،واجــراء هــذه البحــوث وتطويرهــا عــن طريــق
باحثــن اكفــاء فــي رســم اخلرائــط الوبائيــة واقامــة الــدورات
وورش العمــل خلدمــة شــرائح اجملتمــع جميعهــا» .
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كلية التربية البدنية للبنات تنظم دورة تدريبية بعنوان االرشفة االلكترونية

نظمــت وحــدة التعليــم املســتمر فــي كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة للبنــات
بجامعــة بغــداد بالتعــاون والتنســيق مــع
مركــز احلاســبة االلكترونيــة لكليــة التربيــة
للعلــوم الصرفــة ابــن الهيثــم جامعــة بغــداد
دورة بعنــوان (االرشــفة االلكترونيــة ) لعــدد
مــن موظفــي الكليــة  ،التــي اســتمرت ملــدة
اربــع ايــام .
وتهــدف الــدورة الــى تعليــم املوظفــن
كيفيــة عمــل برنامــج مبســط عــن االرشــفة
االلكترونيــة وفــق برنامــج االكســس  ،فضــا
عــن اكســاب املهــارات التقنيــة احلديثــة
فــي مجــال االدارة املكتبيــة و متكينهــم مــن
عمليــة حفــظ وتوثيــق البيانــات وامللفــات
الكترونيــا .

وقــد قــدم محــاور الــدورة كل مــن الدكتــور
احمــد صبيــح واملبرمجــة لبنــى اكــرم عبــد
الرحمــن واملبرمــج عبــداهلل عــادل رشــيد
مــن مركــز احلاســبة االلكترونيــة لكليــة ابــن
الهيثــم جامعــة بغــداد.
واشــار الدكتــور احمد صبيــح كيفيــة االهتمام
بالوثائــق وامللفــات والســجالت لكونهــا عنصــرا
أساســيا فــي العمليــة االداريــة  ،نظــر ملــا
تضمــه هــذه الوثائــق وامللفــات والســجالت مــن
بيانــات و معطيــات و معلومــات يحتاجهــا كل
مســؤول .
كمــا ذكــر الدكتــور صبيــح املراحــل التاريخيــة
التــي مربهــا عمليــة االرشــفة االلكترونيــة
ابتــداء مــن مرحلــة التوثيــق واحلفــظ علــى
الــواح الطــن واجللــد  ،ومــن ثــم تطورهــا

وحزنهــا عبــر امليكروفيلــم وصــوال الــى
عمليــات احلفــظ االلكترونيــة  ،مبينــا
مفهومهــا وخصائصهــا وســماتها وانواعهــا
وكيفيــة حتويلهــا مــن االرشــفة التقليديــة
الــى االرشــفة االلكترونيــة والتدريــب
علــى تطبيقاتهــا احلديثــة فــي االرشــفة
والفهرســة االلكترونيــة .
وفــي ختــام الــدورة مت اخضــاع جميــع املوظفني
املشــاركني الــى اختبــار نظــري وعملــي تقيمــا
ملــدى اســتيعابهم واســتفادتهم للمــادة
العلميــة التــي مت تقدميهــا لهــم  ،كمــا متنــى
فريــق الــدورة املزيــد مــن التوفيــق والنجــاح
والعطــاء جلميــع املوظفــن مــن اجــل
االرتقــاء بالعمــل االداري فــي جميــع الشــعب
والوحــدات االداريــة والعلميــة فــي الكليــة .

تدريسي من كلية االعالم ينجز بحثًا عن دور القنوات الفضائية في تشكيل
صورة السياسي العراقي
اجنــز التدريســي فــي قســم الصحافــة االذاعيــة والتلفزيونيــة
بكليــة االعــام فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عمــار
طاهــر محمــد بحثـا ً علميـا ً بعنــوان (دور القنــوات الفضائيــة فــي
تشــكيل صــورة السياســي العراقــي) .
وهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى دور القنــوات الفضائيــة فــي
تشــكيل صــورة السياســي العراقــي والتقصــي عــن صــورة
السياســي العراقــي التــي تقدمهــا القنــوات الفضائيــة فضــا
عــن اختبــار العالقــة االرتباطيــة بــن بعــض اخلصائــص الفرديــة
للمبحوثــن وصــورة السياســي العراقــي التــي تشــكلها القنــوات
الفضائيــة.
كمــا تنــاول البحــث دور القنــوات الفضائيــة فــي تشــكيل صــورة
السياســي العراقــي  ،إذ اجريــت الدراســة امليدانيــة علــى عينــة
مــن جمهــور مدينــة بغــداد نظــرا للــدور الكبيــر الــذي ميكــن
توديــه الصــور املرئيــة فــي القنــوات الفضائيــة.
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اقامــت كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة بغــداد
املؤمتــر الطالبــي لبحــوث الدراســات العليــا
برعايــة رئيــس جامعــة بغــداد األســتاذ
الدكتــور عــاء عبــد احلســن عبــد
الرســول وبأشــراف عميــد
الكليــة االســتاذ الدكتــور
احــام محمــد فرحــان ،اذ
تنــاول املؤمتــر البحــوث
التــي نشــرها طلبــة
الدراســات العليــا فــي
مســتوعبات ســكوبس
ورويتــرز ثومســن والتــي
جامعــة
اعتمدتهــا
بغــداد لرصناتهــا ومكانتهــا
العامليــة.
وتنوعــت البحــوث املقدمــة فــي املؤمتــر
مابــن الطبــي والعلمــي والفيزيائــي والبايلوجــي

وغيرهــا ،والتــي تبنــت معاجلــة املشــاكل التــي
تواجــه اجملتمــع بعــد التعــاون مــع املؤسســات
احلكوميــة.
ويذكــر ان املؤمتــر الطالبــي لبحــوث
الدراســات العليــا اعتمــد
عنــوان (املــرأة عطــاء
دائــم) ،نظــرأ لنوعيــة
بحوثهــا التطبيقيــة
املفيــدة التــي تخــدم
ســوق العمــل ،خاصــة
بعــد تعــاون اجلامعــة
بشــكل عــام والكليــة
بشــكل خــاص مــع
الــوزارات ذات العالقــة والتــي
تعتمــد علــى األبحــاث املقدمــة
إليهــا لترتقــي مبؤسســاتها خلدمــة
العلــم واجملتمــع.

أقــام مركــز بحــوث و متحــف
التاريــخ الطبيعــي العراقــي و
ضمــن سلســلة نشــاطات وحــدة
التعليــم املســتمر محاضــرة
بعنــوان (االدارة املتكاملــة لبيئــة
االهــوار)  ،بحضــور مديــر املركــز
االســتاذ الدكتــور رزاق شــعالن
الزبيــدي و عــدد مــن تدريســي
و منتســبي املركــز علــى قاعــة
املكتبــة الرئيســية للمركــز .
إذ القــت التدريســية فــي املركــز
االســتاذ املســاعد أزهــار أحمــد
ســعداهلل املوســوي محاضرتهــا
 ،تضمنــت احملاضــرة االشــارة
الــى اهميــة األهــوار فــي العــراق
لكونهــا ثــروة طبيعيــة هائلــة
وذلــك لتفردهــا بتنــوع احليــاة
البريــة واملائيــة اضافــة الــى

اهميتهــا حضاريــا و تاريخيــا المتــداد وجودهــا الــى االف الســنني
قبــل امليــاد اضافــة الــى اهميتهــا اقتصاديــا كونهــا محملــة
بفــرص اســتثمارية كبيــرة وواعــدة بوضــع معيشــي أفضــل
لســكانها .
كمــا تطرقــت احملاضــرة الــى مفهومــي االدارة املتكاملــة لالهــوار و
حوكمــة امليــاه و العالقــة بينهمــا ومــدى تعلــق االدارة املتكاملــة
للميــاه باملســألة املاليــة والكفــاءة اإلداريــة و التفاهمــات
السياســية وأســباب ودواعــي و كيفيــة ادامــة العمــل اضافــة الــى
متطلبــات اخلطــة الرئيســية لــإدارة املتكاملــة للمــوارد املائيــة

فــي منطقــة االهــوار ومعاجلــة
القضايــا واملعوقــات و االهتمــام
بــكل مــا يخــص مجــال التنــوع
اإلحيائــي ونســب االغمــار بغيــة
الوصــول الــى حتقيــق مــا هــو
مأمــول علــى صعيــد إدارة
األهــوار وتطويــر التشــريعات
املطلوبــة وصــوال الــى ادارة
مثلــى لألهــوار .واخيــرا مت ادراج
بعــض التوصيــات اضافــة الــى
عــرض بعــض الصــور التــي توثق
ســوء االدارة ملمتلــك االهــوار.
بعــد انتهــاء احملاضــرة مت
توزيــع منــوذج اســتبانة يتعلــق
باحملاضــرة وذلــك الســتطالع
اراء احلضــور و لبيــان مــدى
االســتفادة مــن احملاضــرة وابــداء
اراءهــم البنــاءة الغناءهــا.
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اســتقبلت عميــدة كليــة الهندســة
االســتاذ الدكتــور صبــا جبارمــع
معاونيهــا و جمــع مــن رؤســاء
االقســام العلميــة و منتســبي شــعبة
العالقــات العامــة و االعــام االمــن
العــام الحتــاد اجلامعــات العربيــة
االســتاذ الدكتــور عمــرو عزت ســامة  
ومســاعده األســتاذ الدكتــور عبــد
الرحيــم أحمــد احلنيطــي ومديــر االعالم
والعالقــات العامــه وهيــب كراجــه
ومستشــار االحتــاد لشــؤون اجلامعــات
العراقيــه الدكتــور حــارث اجلنابــي
تهــدف الزيــارة للتعــرف عــن قــرب
والبحــث و التــداول فــي شــؤون جمعيــة
كليــات ومعاهد الهندســة اعضــاء احتاد
اجلامعــات العربيــة والتــي مقرهــا كليــة
الهندســة جامعــة بغــداد و املنضويــة
حتــت احتــاد اجلامعــات العربيــة وامينهــا
العــام هــو عميــد كليــة الهندســة.
حيــث قامــت االســتاذ الدكتــورة صبــا
جبــار نعمــة رؤيــة شــامله عــن كليــة
الهندســة مــن حيــث تأسيســها و
التعريــف باالقســام العلميــة و املراكــز
التابعــة لهــا ودورهــا فــي رفــد اجملتمــع
بكافــة الطاقــات الهندســية و
االستشــارات واملســاهمة فــي اعمــار
البنــى التحتيــة .كمــا اســتعرضت
نشــاطات اقســام الكليــة وتشــكيالتها
واملكاتــب االستشــارية الهندســية
واملؤمتــرات والنــدوات التــي اقامتهــا

الكليــة واشــارت الــى دور الكليــة فــي
احتضــان مجلــة احتــاد اجلامعــات العربية
العلميــة التابعــة للجمعيــة مــن خــال
ســعي الكليــة لألرتقــاء باملســتوى
العلمــي للمجلــة عبــر زيــادة اعــداد
اجمللــة الســنوية مــن اثنــان الــى اربعــة
والســعي للحصــول علــى عامــل تأثيــر
عالــي
ومــن جانبــة هنــئ االســتاذ الدكتــور
عمــرو عــزت ســامة الشــعب العراقــي
بالنصــر علــى فلــول االرهــاب املتمثلــة
بداعــش واشــاد بالــدور املتميــز جلامعــة
بغــداد فــي تأســيس النــواة االولــى ألحتــاد

اجلامعــات العربيــة و عبــر عــن تضامنــه
وتقديــره الكامــل وتطلعــه الــى ابــداء
تعــاون مشــترك بــن االحتــاد واجلامعــة
فــي مجــاالت عديــدة ووضــح أوجــه
التعــاون املشــترك بــن كليــة الهندســة
بجامعــة بغداد واحتــاد اجلامعــات العربية
 ،مشــيدا ً فــي الســياق ذاتــه بتجربــة
اجلامعــة وجناحاتهــا املســتمرة متمنيــا ً
علــى اجلامعــات العراقيــة األخــرى أن
حتــذوا حــذوا جامعــة بغــداد فــي تطويــر
وحتديــث برامجهــا العلميــة وتأهيــل
كادرهــا األكادميــي واإلداري.
مــن جانبــه أكــد االســتاذ الدكتــور
ســامه ان االحتــاد يقــوم االن بالتحضيــر
إلطــاق مجموعــه مــن املشــاريع الرائــده
فــي مجــال التعليــم العالــي للنهــوض
مبســتوى اجلامعــات العربيــة خصوصــا ً
فــي مجــال التصنيــف والتقييــم
للبرامــج االكادمييــه واملناهــج الدراســية
بحيــث يــدرس االحتــاد اصــدار شــهادات
تقييــم معتمــده للجامعــات العربيــة
األعضــاء وذلــك بالتعــاون مع موسســات
دوليــة مرموقــه.
مت فــي نهايــة اللقــاء تقــدمي دروع و
هدايــا تذكاريــة و مطبوعــات علميــة
و اعالميــة باســم كليــة الهندســة
للضيــوف كمــا قــدم االمــن العــام درع
االحتــاد الــى عميــد كليــة الهندســة.
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عبرالعصور
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عقــد قســم التاريــخ فــي كليــة التربيــة للبنــات بجامعــة بغداد
النــدوة العلميــة املوســومة (التفاعــل احلضــاري عبــر العصــور )
بحضــور رئيــس قســم التاريــخ االســتاذ الدكتــور خضــر عبــد
الرضــا اخلفاجــي وجمــع مــن اســاتذة القســم وطالبــه.
وتناولــت النــدوة محــاور عديــدة  ،ابرزهــا التفاعــل احلضــاري بــن
املاضــي واحلاضــر والتــي بينــت ان االنســان وعلــى مــدى التاريــخ
رافقــه تطــور نوعــي فــي مختلــف اجملــاالت ،وان احلضــارة العربيــة
االســامية ظاهــرة طبيعيــة قامــت وتطــورت عبــر عصورهــا
فاصحابهــا لــم يكونــوا مجــرد ناقلــن فقــط بــل متيــزت
اســهاماتهم بالفهــم الدقيــق واالضافــات وقــوة االبتــكار.

كمــا اشــار احملــور الثانــي الــذي حمــل عنــوان التفاعــل الثقافــي
بــن املشــرق واالندلــس ان احلضــارات جميعهــا تخضــع الــى مبــدء
التفاعــل والــذي يحــدث دائمــا فــي جــو ســليم ينعــم باحلريــة
والرضــى والتســاوي،إذ تســفر عنــه نتائــج مثمــرة ،ويعــد التفاعــل
واالحتــكاك بــن احلضــارات مكســبا يحقــق التقــدم والتطــور.
ويذكــر ان النــدوة ناقشــت اثــر التفاعــل احلضــاري بــن العــرب
املســلمني والغــرب والــذي تبــن عــن طريقــه ان تفاعــل احلضــارات
مــع بعضهــا امــر مهــم ،اذ تعطــي احلضــارات االخــرى ماجتــود بــه
مبــا يتالئــم مــع نشــاطتها وتتبــادل ذلــك مــع احلضــارات ذات األرث
التاريخــي العميــق.
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مركز بحوث السرطان يمد جسور التعاون مع مستشفى مدينة
لستر البريطانية
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أســتضاف املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان فــي جامعــة
بغــداد الطبيــب االستشــاري فــي علــم األمــراض الدكتــور عمــر
قاصــد الــذي يعمــل فــي جامعــة لســتر البريطانيــة Leicester
 University Hospitalوهــو ميثــل مجموعــة االتصــال بــن الكليــة
امللكيـ�ة البريطانيـ�ة لعلـ�م االمـ�را ض �Royal College of Patholo
 gistsواملؤسســات الطبيــة والتعليميــة فــي العــراق ،أثنــاء زيارتــه
للعــراق لألشــراف علــى امتحانــات طلبــة
البــورد العربــي لالختصاصــات
الصحيــة فــي علــم األمــراض
(الباثولوجــي).
وتنــاول االجتمــاع عــدة
محــاور أبرزهــا تفعيــل
التوصيــات اخلاصــة
«بورشــة عمــل أعتماديــة
وضمــان جــودة اخملتبــرات
العراقيــة فــي تشــخيص
الســرطان والتــي نظمتهــا مديــرة
املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان للقياديــن
العراقيــن فــي علــم االمــراض مــن وزارتــي التعليــم العالــي والصحة
فــي شــهر حزيــران  2018فــي لنــدن بالتعــاون مــع الكليــة امللكيــة

البريطانيــة لعلــم االمــراض واجلهــة العليــا لالعتماديــة فــي اململكــة
املتحــدة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي النمســا .IAEA
ويأتــي علــى رأس تلــك التوصيــات أعتمــاد نظــام  15189ISOفــي عمليــة
الســيطرة النوعيــة للمختبــرات التعليميــة الطبيــة أبتــداءا باختصــاص
علــم االمــراض (الباثولوجــي) ليكــون منوذجــا للتطبيــق الحقــا فــي باقــي
الفــروع اخملتبريــة وتشــجيع عمليــة التواصــل والتنســيق مــع
املراكــز والهيئــات واملنظمــات العامليــة ذات
العالقــة وتوفيــر فــرص لتدريــب نخبة
مــن االختصاصيــن كمدققــن
مؤهلــن
ومقيمــن
يشــرفون علــى تطبيــق
نظــام االعتماديــة وفــق
الضوابــط والســياقات
العامليــة املعتمــدة أخذيــن
بنظــر االعتبــار أهميــة توفيــر
كل املســتلزمات اللوجســتية
الالزمــة لتغطيــة حاجــة مختبراتنــا
األكادمييــة التابعــة للكليــات واملراكــز البحثيــة فيمــا
يتعلــق بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واخملتبــرات التعليميــة
التابعــة الــى وزارة الصحــة.

دورة تدريبية في كلية الطب البيطري حول تشخيص الحمل في االبقار
اقــام فــرع اجلراحــة والتوليــد شــعبة التوليــد
فــي كليــة الطــب البيطــري جلامعــة بغــداد
دورة تدريبيــة عــن (كيفيــة تشــخيص
احلمــل فــي االبقــار) والتــي كان لهــا جانــب
نظــري واخــر عملــي .تنــاول اجلانــب النظــري
العديــد مــن احملاضــرات التــي القيــت مــن
قبــل ذوي االختصــاص والتــي تضمنــت شــرح
مفصــل الجــزاء اجلهــاز التناســلي االنثــوي
والتقنيــات املســتعملة فــي الفحــص
وكيفيــة تشــخيص احلمــل فــي مراحلــه
اخملتلفــة باســتعمال تقنيــة الســونارليتوجه.
وتضمــن اجلانب العملــي التطبيقــي بفحص
العديــد مــن االبقــار وتشــخيص احلمــل فيها.
وحضــر الــدورة عــدد مــن تدريســي
الفــرع وطلبــة الدراســات العليــا.
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وزير الموارد المائية يلتقي بطلبة كلية الهندسة المبتعثين
للدراسة في استراليا

التقــى وزيــر املــوارد املائيــة الدكتورحســن
اجلنابــي نخبــة مــن الطلبــة املتفوقــن
مــن قســم الهندســة املدنيــة فــي جامعــة
بغــداد املبتعثــن الكمــال دراســتهم فــي
اســتراليا لالســتفادة مســتقبال مــن
بحوثهــم ودراســتهم ملعاجلــة الوضــع املائي
فــي البــاد واالرتقــاء بــه نحــو االفضــل.
وفــي مســتهل اللقــاء قــدم البروفســور

فــي كليــة الهندســة ريــاض مهيــدي نبــذة
مختصــرة عــن برنامــج التوأمــة فــي الدراســة
بــن جامعتــي بغــداد و ســونبرت االســترالية
شــاكرا الوزيــر علــى االهتمــام بشــريحة
الشــباب.
بعدهــا قــدم اجلنابــي شــرحا تفصيليــا عــن
القطــاع املائــي فــي العــراق والتحديــات التــي
تواجهــه وســتراتيجة الــوزارة للميــاة والتربــة

وقطــاع الســدود وامليــاة اجلوفيــة وتاريــخ
االهــوار العراقيــة وجهــود الــوزارة بضمهــا
لالئحــة التــراث العاملــي لغــرض اطالعهــم
علــى مجــاالت واختصاصــات الــوزارة
واليــة عملهــا كمــا ابــدى اســتعداد كافــة
تشــكيالت الــوزارة لرفدهــم بالبحــوث
العلميــة والدراســات القيمــة التــي
تخدمهــم مبســيرتهم العلميــة.

عميد كلية
القانون يستقبل رئيس
فريق التحقيق الدولي التابع
لالمم المتحدة
أســتقبل عميــد كليــة القانــون فــي
جامعــة بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور
علــي مطشــر عبــد الصاحــب رئيــس فريــق
التحقيــق الدولــي واملستشــار اخلــاص لالمــن
العــام لــأمم املتحــدة فــي العــراق كــرمي
خــان والوفــد املرافــق لــه  ،بحضــور رئيــس
فــرع القانــون الدولــي فــي الكليــة االســتاذ
املســاعد الدكتــور محمــود خليــل جعفــر .
وتهــدف الزيــارة إلــى دراســة التعــاون
املمكــن قيامــه مســتقبال ً بــن
الكليــة وفريــق التحقيــق الدولــي .

وبــن عميــد الكليــة أســتعداد كليــة القانــون
لبــذل اجلهــد املمكــن لتحقيــق التعــاون
ومســاعدة ورفــد فريــق التحقيــق الدولــي بــكل

احتياجاتــه  ،مــن جانبــه اعــرب الوفــد الزائــر
عــن ســعادته البالغــة لزيارتــه الكليــة التــي
تعــد مــن اقــدم واعــرق الكليــات فــي العــراق .
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كلية التربية ابن رشد تشارك في اعمال المؤتمر
الدولي حول الدراسات التقابلية بين اللغتين العربية والكردية
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كلية اللغات تشارك في اجتماع لجنة عمداء كليات اآلداب واللغات
الشــهادات واملؤهــات للخريجــن بشــكل مفصــل ومناقشــة
تدريــس مــادة املنطــق والتفكيــر النقــدي فــي كل التخصصــات
اإلنســانية جلميــع املراحــل الدراســية فــي البكالوريــوس فضــا ً
عــن مناقشــة النظــام الدراســي املتبــع فــي الكليــات املنضويــة
حتــت لــواء جلنــة العمــداء إلــى جانــب عــدد مــن املواضيــع املهمــة
األخــرى  ،وقــد قــرر اجملتمعــون إحالــة بعضهــا إلــى ورش عمــل
فرعيــة تعقــد اجتماعاتهــا فــي عــدد مــن اجلامعــات فــي بغــداد
واحملافظــات.
شــاركت عميــد كليــة اللغــات فــي جامعــة بغــداد األســتاذ املســاعد
الدكتــورة غيــداء قيــس ابراهيــم فــي اجتمــاع جلنــة عمــداء كليــات
اآلداب واللغــات فــي اجلامعــات العراقيــة الــذي عقــد فــي كليــة اآلداب
بجامعــة بغــداد .
وبينــت العميــد إن اجملتمعــن ناقشــوا عــددا مــن احملــاور املطروحــة
علــى جــدول اإلعمــال ومنهــا مناقشــة موضــوع تســمية جلنــة
عمــداء كليــات اآلداب واللغــات نتيجــة اســتحداث جلنتــن العمــداء
(اآلثــار واالعــام) وموضــوع املناهــج الدراســية وكل مايتعلــق بهــا و
موضــوع التوجيهــات للكتــب اخلاصــة باملفاهيــم البيئيــة وتوصيــف
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نظــم قســم اللغــة الكرديــة فــي كليــة التربيــة ابــن
رشــد للعلــوم االنســانية وبالتعــاون مــع قســم اللغــة
الكرديــة فــي كليــة اللغــات جامعــة الســليمانية
وجمعيــة اللســانيني العراقيــن مؤمتــرا ً دوليــا ً بعنــوان
(دراســات تقابليــة بــن اللغتــن العربيــة والكرديــة)
وحتــت شــعار( لنجعــل الــدرس اللســاني جســرا ً يربــط
بــن اللغتــن العربيــة والكرديــة).
وكانــت مشــاركة كليــة التربيــة فــي أعمــال املؤمتــر
بعــدد مــن اســاتذة قســمي اللغــة الكرديــة واللغــة
العربيــة ضمــن اللجــان املشــرفة علــى اعــداد املؤمتــر
كاللجنــة العليــا واللجنــة التحضيريــة والعلميــة
واالعالميــة وجلنــة التشــريفات فضـا ً عــن اللجنــة املالية
.وشــهد املؤمتــر مشــاركة مجموعــة مــن البحــوث مــن
مختلــف اجلامعــات العراقيــة فضـا ً عــن مشــاركة عــدد
مــن الشــخصيات األكادمييــة والعلميــة والسياســية
واالجتماعيــة منهــا الســفير الفرنســي فــي العــراق
ومســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون العلميــة

األســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل عبــد
اللطيــف والــذي أشــاد بالتعــاون العلمــي والثقافــي بني
جامعــة بغــداد وجامعــة الســليمانية فــي إطــار انفتاح
جامعــة بغــداد بوصفهــا اجلامعــة األم علــى مختلــف
اجلامعــات العراقيــة .
يذكــر أن البحــوث التــي شــاركت فــي املؤمتــر تناولــت
املســتويات ،الفوتيــك والفنولوجيــا والصرفيــة
والنحويــة والدالليــة والتداوليــة وظواهــر التأثــر والتأثير
بــن اللغتــن وتطويــر وســائل تعلــم وتعليــم اللغتــن
ودراســات فــي النصــوص األدبيــة فــي اللغتــن العربيــة
والكرديــة فضــا ً عــن دراســات موازنــة لغويــة.
وخــرج املؤمتــر بجملــة مــن التوصيــات أهمهــا عقــد نوع
مــن الشــراكة العلميــة بــن كليــة التربيــة ابــن رشــد
وجامعــة الســليمانية فضــا ً عــن دعــوة املؤسســات
التشــريعية فــي املركــز واالقليــم إلــى العمــل علــى
إصــدار تشــريعات تنظــم العالقــة بــن اللغــات داخــل
البلــد الواحــد فــي إطــار مايعــرف بالسياســات اللغوية.
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كلية الطب تقيم الحفل المركزي لترديد القسم الطبي
وتكريم الطلبة األوائل
وكذلــك دعــا الشــاجلي الطلبــة الــى االلتــزام باملعاييــر املهنيــة
واإلنســانية واألخــاق الطبيــة فــي اداء واجبهــم جتــاه املرضــى،
وفــي اخلتــام قــدم الشــكر اجلزيــل الــى دائــرة مدينــة الطــب التــي
أســهمت ومــا زالــت تســهم بالــدور االكبــر فــي تدريــب طــاب
الكليــة وتهيئتهــم للعمــل فــي املؤسســات الصحيــة.
ومت بعدهــا ترديــد القســم الطبــي املوحــد للطلبــة مــع عميــد
الكليــة وتكــرمي األســاتذة احلائزيــن علــى لقــب األســتاذية لهــذا
العــام وتقــدمي الهدايــا للخريجــن العشــرة االوائــل علــى الكليــة .
هــذا وحضــر االحتفاليــة ممثلــون عــن وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي وزارتــي الصحــة والبيئــة وعــن اجمللــس العراقــي
لالختصاصــات الطبيــة وعــن نقابــة االطبــاء العراقيــن واعضــاء
الهيئــة التدريســية ورؤســاء الفــروع العلميــة فــي الكليــة.
اقامــت كليــة الطــب فــي جامعــة بغــداد حفــل ترديــد القســم الطبــي
للطلبــة اخلريجــن للعــام الدراســي  ،2018-2017الــدورة ( )87دورة النصــر
والتنميــة بحضــور عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور علــي كامــل
الشــاجلي .
وهنــأ عميــد الكليــة الطلبــة اخلريجــن بهــذه الــدورة التــي تخرجــت رغم
الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا الكليــة وخاصــة بعــد احــداث حزيران
عــام  2014وســيطرة القــوى اإلرهابيــة علــى اجــزاء مــن بلدنــا العزيــز
وتدميرهــا ألجــزاء كبيــرة مــن تلــك املناطــق واغــاق اجلامعــات فيهــا ممــا
ادى لفقــدان عشــرات االالف مــن الطلبــة ملقاعدهــم الدراســية فــي تلــك
اجلامعــات  ،وقيــام الكليــة بواجبهــا الوطنــي واالخالقــي واســتضافة
اعــداد كبيــرة منهــم رغــم الطاقــة االســتيعابية احملــدودة للكليــة،
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تدريسية من كلية الهندسة الخوارزمي تلقي بحثًا بمؤتمر برلين في
المانيا حول البوليمر الحيوي
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شــاركت رئيــس قســم الهندســة الكيميائية
االحيائيــة فــي كليــة الهندســة اخلوارزمــي
بجامعــة بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور
شــذى كاظــم عبد اللطيــف في املؤمتــر العاملي
الــذي أقيــم فــي مدينــة برلــن فــي املانيــا عــن
بحثها املوسـ�وم ( Bio� 8th World Congress on
.)  Bioplastics June 28-29, 2018& polymer
وبحضــور شــخصيات علميــة وأكادمييــة
مــن مختلــف اجلامعــات فــي دول العالــم.

ناقــش املؤمتــر إنتــاج البوليمــر احليــوي فــي
الــدول املتقدمــة ألســباب عديدة كونــه صديق
البيئــة الــى جانــب تقليــل مــن انتــاج البوليمر
الصناعــي مــن الوقــود االحفــوري والبديــل لــه.
هــذا و كانــت املشــاركات مــن جامعــات
عامليــة متعــددة فــي مجــال تصنيــع
وأســتخداماته
احليــوي
البوليمــر
املتعــددة (املنزليــة ,الطبية,الصيدالنيــة
كبوســتر»تفكك نــوع مــن انــواع البوليمــر

احليــوي عنــد طمــره قــي تربــة طينيــة»
وناقشــت الدكتــوره عبــد اللطيــف ببحثهــا
اســتخدام احــد البوليمــرات احليويــة ذي
التســميته التجاريــة” «EcovioC2203و مت
تشــكيله منــاذج عديــدة ودراســة تفككــه
مــع الزمــن عنــد طمــره فــي تربــة طينيــة.
كمــا يهــدف البحــث الــى كيفيــة
التخلــص مــن فضــات البوليمــر احليــوي
وحتولــه الــى ســماد مفيــد للتربــة .
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المعهد العالي للدراسات المحاسبية يقيم دورة تدريبية متخصصة في
أساسيات التحليل المالي

أقــام املكتــب األستشــاري فــي املعهــد العالــي
للدراســات احملاســبية واملاليــة فــي جامعــة بغــداد
دورة تدريبيــة متخصصــة بعنــوان «أساســيات

التحليــل املالــي» لتدريــب مجموعــة مــن منتســبي
املصــرف العراقــي للتجــارة وبأشــراف عميــد
املعهــد العالــي للدراســات احملاســبية واملاليــة

األســتاذ املســاعد الدكتــور ســالم عــواد هــادي.
وأكــدت مديــرة الــدورة األســتاذ املســاعد الدكتــورة
صبيحــة بــرزان أن الــدورة التــي نظمهــا املكتــب
األستشــاري فــي املعهــد تهــدف الــى تطويــر
قــدرات املشــتركني فــي فهــم موضــوع التحليــل
املالــي وأهميتــه وأهدافــه فــي الشــركات التجاريــة
بجميــع القطاعــات ومتكينهــم مــن أجــراء
التحليــل لألســتفادة منــه فــي عمليــة أتخــاذ
القــرارات األســتثمارية واألئتمانيــة للمصــرف.
واختتمــت الدورة بأختبــار املتدربني وتوزيع شــهادات
املشــاركة بعــد األطــاع علــى أراؤهــم بالــدورة
وتقييمهــا وأهــم ماميكننــا اضافته في املســتقبل.
ويذكــر أن املكتــب األستشــاري فــي املعهــد
مســتمر فــي إقامــة الــدورات التدريبيــة
املتخصصــة مــع القطاعــات كافــة وللــوزارات
كافــة ملــد جســر التواصــل العلمــي واملعرفــي بــن
املعهــد والــوزارات واجلهــات غيــر املرتبطــة بــوزارة.

ُ
تدريسية من التربية ابن الهيثم تكرم كسفيرة للنوايا الحسنة

تدريسي من كلية الزراعة يحصل على براءة اختراع من وزارة التخطيط
حصــل التدريســي فــي قســم علــوم االغذيــة بكليــة
الزراعــة فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عامــر
عبــد الرحمــن الشــيخ علــى بــراءة اختــراع مــن اجلهــاز
املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة
فــي وزارة التخطيــط حــول
موضــوع « تدعيــم التمــور
بالبكتريــا العالجيــة
و الســوابق احليويــة
لال ســتعما ال ت
الوقائيــة والعالجيــة
املتعــددة» .وأســتعمل
اخملتــرع التمــر العراقي
كمــادة حاملــة الكفــأ
انــواع املعــززات احليويــة التي
اثبتــت البحــوث كفاءتهــا العاليــة

فــي خفــض الكولســترول فــي الــدم وتقويــة اجلهــاز
املناعــي وتثبيطهــا النــواع عديــدة مــن االحيــاء اجملهريــة
و تخفيضهــا للوزن مــع اضافــة انــواع الســوابق احليويــة
النتــاج غــذاء متــآزر حيويــا مادتــه االســاس التمــر
 ،وقــد اظهــرت النتائــج تقبــا كبيــرا
مــن الناحيــة احلســية فضــا
عــن احتفــاظ املعــززات
احليويــة بعمــر خــزي
يفــوق بأضعــاف اعمــار
االغذيــة املعــززة حيويــا
وامكانيــة اســتعمال
هــذه املنتجــات للمرضــى
الذيــن يعانــون مــن
التحســس لالغذيــة احلاويــة
علــى احلليــب ومنتجاتــه.

كرمــت التدريســية فــي قســم علــوم الكيميــاء بكليــة
التربيــة للعــوم الصرفــة /ابــن الهيثــم فــي جامعــة بغــداد
األســتاذ الدكتــورة ابتســام خليفــة مــن احتــاد منظمــات
الشــرق األوســط للحقــوق و احلريــات الــذي مقــره
فــي فرنســا مبنحهــا صفــة ســفيرة للنوايــا احلســنة.
ومتــت مراســيم التكــرمي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة من
رئيــس االحتــاد األســتاذ الدكتــور محمــد عبــد املنعــم فــي
حفــل بهــي بحضــور عــدد مــن أعضــاء االحتــاد وممثليــه فــي

الــدول العربيــة و الــدول الصديقــة فضــا ً عن تغطيــة اعالمية
كبيــرة مــن القنــوات الفضائيــة و االعالميــن و الصحفيــن .
ويأتــي هــذا التكــرمي للدكتــورة ابتســام خليفــة جلهودهــا
العلميــة الكبيــرة و احلثيثــة و اخالصهــا و تفانيهــا فــي تأديــة
رســالتها االنســانية و األكادمييــة و االجتماعيــة وكيفيــة
توظيــف اختصاصهــا العلمــي فــي مجــال الكيميــاء العضوية
فــي خدمــة العلــم و اجملتمــع عــن طريــق البحــوث العلميــة
التــي واضبــت علــى اجنازهــا خالل ســنوات عملهــا فــي الكلية.
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الموقع االلكتروني لجامعة ليفربول البريطانية ينشر بحثًا الحد
تدريسي كلية التربية ابن الهيثم في مجال الذكاء االصطناعي
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نُشــر بحــث مشــترك للتدريســيي في قســم
علــوم احلاســوب بكليــة التربيــة للعلــوم
الصرفــة /ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد
الدكتــور أحمد صبيــح اجلبوري و للبروفيســور
فرانــس كيونــن علــى املوقــع االلكترونــي
الرســمي جلامعــة ليفربــول البريطانيــة و
املوســوم “Performance of Case-Based
Reasoning Retrieval Using Classification

Based on Associations versus Jcolibri
”and FreeCBR: A Further Validation Study
وألقــي هــذا البحــث فــي مؤمتــر ابــن الهيثــم
العلمــي الدولــي األول –  2017الــذي أقامتــه
الكليــة نهايــة عــام  2017و مت نشــر البحــث
ضمــن وقائــع املؤمتــر فــي مجلــة (Journal of
�Physics: Conference Series, IOP Publish
 )inggاملصنفــة مــن ضمــن مســتوعب �scou

 pusللنشــر العلمــي العاملــي الرصــن.
وتهــدف الورقــة البحثيــة إلــى تطبيــق
اســتراتيجية ( )CBRARعلــى قاعــدة
بيانــات جديــدة إليجــاد درجــة التشــابه
بــن احلــاالت عــن طريــق اســتعمال
األشــجار اجلزئيــة لتصحيــح عمليــة
االســترجاع ( )SBRوإزالــة الغمــوض عــن
احلــاالت التــي مت اســترجاعها بشــكل
خاطــئ وقــد قــدم البحــث الــوارد فــي
هــذه الورقــة إســهامات فــي كال اجملالــن
( )Data Mining , CBRوقــد تفوقــت دقــة
نظــام املقتــرح  CBRARعلــى النتائــج
التــي مت احلصــول عليهــا مقارنــة بــأدوات
 CBRاملتوفــرة وهــي  Jcolibriو ..FreeCBR
وتضمــن البحــث املشــترك دراســة
حتقيقيــة فــي مجــال االســتدالل املبنــى
علــى حالــة ()Case based Reasoning
عــن طريــق اقتــراح خوارزميــة جديــدة مــن
الدكتــور أحمــد وتطبيقهــا علــى قاعــدة
بيانــات جديــدة واحلصــول علــى نتائــج
عاليــة الدقــة مقارنــة بنتــاج البحــوث
الســابقة  ،وتعــد هــذه النوعيــة مــن
البحــوث عامــا ً هامــا ً فــي زيــادة مرتبــة
اجلامعــات العراقيــة ضمــن تصنيــف
اجلامعــات علــى املســتويني احمللــي والعاملي .

كلية طب الكندي تسجل في الموقع العالمي الخاص بالتجارب
السريرية Clinical Trial.gov
باشــرت وحــدة الشــؤون العلميــة فــي كليــة
طــب الكنــدي بجامعــة بغــداد وبالتعــاون مــع
مجموعــة مــن االســاتذة ذوي االختصــاص فــي
الكليــة بتســجيل الكليــة فــي املوقــع العاملــي
اخلــاص بالتجــارب الســريرية( Clinical Trial.
. )gov
وباشــرت الوحــدة العلميــة بتســجيل اول جتربة
ســريرية  ،اذ مت اســتحصال املوافقــة عليهــا
للباحثــة الدكتــورة ســوزان امانــه اختصاصيــة
العيــون فــي فــرع اجلراحــة ,كمــا مت التاكيــد
علــى اتبــاع هــذه اخلطــوات ملــا فــي ذلــك مــن
فائــدة للتجــارب الســريرية كونــه يشــجع
علــى اجــراء املزيــد مــن األبحــاث الشــفافة
واحلفــاظ علــى صحــة املمارســة القائمــة
علــى األدلــة وتوافــر البيانــات املوثوقــة واحلــد
مــن التحيــز والتقاريــر االنتقائيــة فــي النشــر ،
فضــا عــن رفــع املســتوى العلمــي واالكادميــي
للكليــة واالرتقــاء بجامعتنــا االم.
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كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد تقيم ندوة عن
قانون التفرغ الزراعي

اقامــت وحــدة التأهيــل والتوظيــف فــي
كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة بجامعــة
بغــداد نــدوة تثقيفيــة بعنــوان (قانــون
التفــرغ الزراعــي) ملناقشــة آليــة تفــرغ
املهندســن الزراعيــن وخريجــي الدراســات
الزراعيــة كافــة فــي العــراق الســتثمار
األراضــي واحلقــول الزراعيــة وغيرهــا.

وناقــش القائمــون علــى الورشــة قانــون
التفــرغ الزراعــي الصــادر فــي اب  2018والــذي
نــص علــى احقيــة خرجــي الزراعــة بجميــع
تخصاصتــه تأجيــر االراضــي الزراعيــة علــى
ان ال تتجــاوز املســاحة املســتثمرة  50دومنــا ً
والتــي مبوجبهــا ميكنهــم احلصــول علــى
القــروض الزراعيــة مــن املصــارف الزراعيــة

فــي العــراق ،وينــص التفــرغ الزراعــي علــى
تفــرغ املوظــف واحتســاب مــدة خدمتــه
فــي املشــروع كســنوات خدمــة الغــراض
التقاعــد فقــط.
ويأتــي قانــون التفــرغ الزراعــي لتقليــل
البطالــة املقنعــة وزج ذوي اإلختصاصــات
الزراعيــة فــي مجــاالت عملهــم وايجــاد
فــرص عمــل للخريجــن بعــد اإلنتمــاء
للجمعيــات الزراعيــة والفالحية املتخصصة
 ،وميكــن للمســتفيدين مــن التفــرغ الزراعي
انشــاء مشــاريع مختلفــة كزراعــة االراضــي
واحلقــول وأنشــاء بحيــرات األســماك وحقول
الدواجــن ومناحــل العســل وتربية املواشــي.
هــذا وحضــر النــدوة مستشــار جلنــة
الزراعــة فــي مجلــس النــواب عــادل اخملتــار
ورئيــس اجلمعيــة املتخصصــة للخريجــن
واملتفرغــن الزراعــن اســامة حســن فضــا
عــن مشــاركة مســؤول وحــدة التأهيــل
والتوظيــف فــي جامعــة بغــداد املــدرس
املســاعد فيــان حســن واســاتذة وموظفــي
وطلبــة كليــة الزراعــة.

مركز الدراسات الدولية ينظم ورشة عمل حول المقررات
الدراسية في النظم السياسية
نظم قسم ضمان اجلودة
وتقييم االداء في مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية بجامعة
بغداد ورشة عمل حتت عنوان (
مراجعة املقررات الدراسية في
النظم السياسية كأجزاء من
االعتماد االكادميي ) .
والقى استاذ النظم السياسية في
املركز الدكتور عبد السالم ابراهيم
بغدادي محاضرة تناول فيها التطور
التاريخي ملادة النظم السياسية في
الغرب وانتقالها للدراسات العربية
والعراقية ثم ازمة تأليف وتدريب مادة
النظم السياسية في اجلامعات في
العقود املاضية وسبل تطوير دراسة
النظم السياسية وتعزيزها في
املستقبل .
وشهدت الندوة مشاركة واسعة
من اغلب مديري االقسام والوحدات
واالساتذة والباحثني في املركز.
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اقــام مركــز بحــوث
و متحــف التاريــخ
الطبيعــي العراقــي وضمــن
نشــاطات وحــدة التعليــم املســتمر
فــي ملركــز محاضــرة بعنــوان ( الــزالزل بــن
املنظــور الدينــي و اجلغرافــي ) بحضــور مديــر املركز االســتاذ
الدكتــور رزاق شــعالن الزبيــدي و عــدد مــن تدريســي و
منتســبي املركــز علــى قاعــة مكتبــة املركــز الرئيســية .
إذ اشــار التدريســي فــي املركــز املــدرس املســاعد عبــاس
كاظــم عبــاس فــي محاضرتــه الــى واقــع الــزالزل و الهــزات
االرضيــة بــن رؤية الدين لهــا و الرجوع الى مــا ورد في الكتب

الســماوية عــن
ذكــر الــزالزل  ،اضافة
الــى مــا يــراه علــم
اجلغرافيــة و الطبوغرافيــة
بخصــوص هــذه الظواهــر التــي تعــد
مــن االخطــار البيئيــة الطبيعيــة التــي تهــدد احليــاة علــى
وجــه االرض هــذا مــن املنظــور العلمــي .
وقــد بــن الباحــث املــدرس املســاعد عبــاس كاظــم عبــاس الــى
نقــاط عديــدة مهمــة فــي التداخــل مــا بــن العلــم و الفقــه
الدينــي لدراســة هــذه الظواهــر الطبيعيــة  ،خاصــة بعــد
تعــرض العــراق لهــزات ارضيــة فــي الســنني االخيــرة .
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كلية الفنون الجميلة تصدر كتابًا بعنوان مدخل الى
تاريخ الحضارة
صدر للتدرسي في قسم التصميم في
كلية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد الدكتور
باسم قاسم الغبان كتاب بعنوان (مدخل
الى تاريخ احلضارة ) وتالف الكتاب الذي يقع
في 168وتسعة فصول ناقشت فنون عصور
ماقبل التاريخ حلضارات بالد وادي الرافدين
(االشورية والسومرية واالكدية و البابلية)
مرورا بفنون احلضارة االغريقية واملصرية
وصوال الى العمارة االسالمية وفنون النهضة
وتطور الفنون وتالقحها في العصر احلديث.
ويهدف الكتاب الى تقدمي دراسة جامعة
لتأريخ احلضارات وفنونها وهو بذلك يقدم
للباحثني واملهتمني والدارسني مادة غنية
باملعلومات في مجال تاريخ الفنون واصولها
احلضارية .

كلية الطب تحتضن االجتماع الدوري لعمداء الكليات الطبية العراقية

مركز احياء التراث ينظم ندوة عن االسرة بين االطار
االسالمي ومشكالت العصر

نظــم مركــز احيــاء التــراث العلمــي العربــي فــي جامعــة بغــداد نــدوة علمية
بعنــوان ( األســرة بــن االطار االســامي ومشــاكل العصــر ) .
تهــدف النــدوة إلــى بيــان مفهــوم األســرة فــي االطــار االســامي والعلــم

احلديــث وطــرح املشــكالت التــي تتعــرض لهــا األســرة
وماتواجهــه مــن متغيــرات العصــر ومحاولــة إيجــاد
احللــول الناجعــة حلــل املشــكالت األســرية ضمــن
املفهــوم االســامي .
وتناولــت النــدوة محــاورا ً عديــدة منهــا مفهــوم األســرة
بــن القــرآن والعلــم احلديــث واملشــكالت التــي تواجههــا
بــن املاضــي واحلاضــر فضال ً عــن آليــة معاجلة املشــكالت
األســرية ضمــن االطــار االســامي واملعاصــر .
واختتمــت النــدوة بتوصيــات منهــا االلتــزام بالتــراث
االســامي ومبنهجيتــه واالحتــكام إلــى الشــريعة
االســامية فضــا عــن االهتمــام باملشــاريع اخليريــة
وإقامــة املؤمتــرات والنــدوات التوعويــة بأهميــة الســرة
ودورهــا العظيــم فــي بنــاء الفــرد واحملافظــة عليــه .

احتضنــت كليــة الطــب فــي جامعــة بغــداد االجتمــاع
الــدوري لعمــداء الكليــات الطبيــة العراقيــة بحضــور
عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور علــي كامــل الشــاجلي .
تضمــن االجتمــاع التباحــث حــول املنهــاج التكامــي
لتلــك للكليــات وأســس ومعاييــر اجــراء االمتحانــات
للطلبــة فــي املراحــل الدراســية كافــة  ،كمــا متخــض
االجتمــاع عــن االقتــراح لتشــكيل جلنــة عمــداء النظــام
التكاملــي يشــمل الكليــات التــي تتبــع هــذا النظــام .
ومــن اجلديــر بالذكــر ان اجتمــاع عمــداء كليــات الطــب العراقيــة
جــاء بنــاءا ً علــى توجيهــات وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي االســتاذ الدكتــور عبد الــرزاق العيســى لتعزيــز الرصانة
والتواصــل العلمــي بــن املؤسســات االكادمييــة العراقيــة .
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كلية التربية للبنات تنظم دورة متخصصة حول نظم المعلومات الجغرافية GIS
نظمــت كليــة التربيــة للبنــات وحــدة
التأهيــل والتوظيــف بالتعــاون مــع قســم
اجلغرافية دورتهــا التخصصيــة الثامنــة
وحتــت عنــوان ( مقدمــة فــي نظــم
املعلومــات اجلغرافيــة  ) GISقدمهــا األســتاذ
املســاعد الدكتــور ثائــر مظهــر فهمــي
العــزاوي .
هدفــت الــدورة الــى التعــرف علــى املفاهيــم
االساســية لنظــم املعلومــات اجلغرافيــة
 , GISوالتعــرف علــى هيــاكل ومكونــات
 , ARC GISفضــا عــن التعرف علــى طبيعة
املعلومــات املكانيــة والوصفيــة .
امــا محاورهــا فــدارت حــول محوريــن تنــاول
احملــور االول مشــروع التاهيــل والتوظيــف
ودوره فــي توفيــر املنــاخ املناســب لرعايــة
اخلريجــات والطالبــات وتثقيفهــن فــي
اهميــة االختصــاص امــا احملــور الثانــي
فتنــاول ربــط وبنــاء عالقــات مكانيــة
وكيفيــة انشــاء خرائــط وتقاريــر اضافــة
الــى معرفــة اســاليب التحليــل املكانــي
باســتخدام تقنيــة الـــ GIS

المكتبة المركزية تقيم ورشة عمل لتعليم االطفال اللغة االنكليزية
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اقــام مركــز مصــادر املعلومــات فــي األمانــة العامــة
للمكتبــة املركزيــة بجامعــة بغــداد ورشــة خاصــة (لتعليــم
وتطويــر مهــارات االطفــال فــي العطلــة الصيفيــة)
بالتعــاون مــع فريــق تعليــم اللغــة االنكليزيــة التطوعــي .
وتهــدف الورشــة الــى بــث روح املبــادرة والتفاعــل لــدي االطفــال
ليتســنى لهــم اكتســاب وتعلــم بعــض مفــردات اللغــة
باســتعمالها بــدون خجــل او تــردد  ،واكســاب االطفــال مهــارات
وطــرق جديــدة لتعلــم اللغــة بواســطة اســتعمال العديــد
مــن الفعاليــات والنشــاطات احلديثــة وبطــرق تعليميــة
جديــدة تقــوي عمليــة التفاعــل والتواصــل بــن املشــاركني
وتســاعد علــى اندماجهــم فــي بيئــة تفاعليــة إيجابيــة .

وقــدم الورشــة كل مــن الطالبــة فــي كليــة التربيــة للبنــات (ميــس عباس
ياســر)  ،حيــث افتتحــت الورشــة بفعاليــات تعريفيــة ســاعدت الصغــار
علــى تقــدمي أنفســهم بطريقــة جيــدة وفاعلــة وكذلــك كســرت حاجــز
اخلجــل والتــردد واخلوف وبثــت روح التفاعل واحلركة والنشــاط لــدى الصغار
 ،بعدهــا قــدم الطالــب فــي كليــة الزراعــة ( حمــزة بــركان ) فعاليتــه التي
تضمنــت تعليــم صيغــة الســؤال باللغــة االنكليزيــة وبطريقــة ســهلة
التــداول والفهــم وقــام االطفــال بتطبيــق بعــض األســئلة فــي فعاليــة
الســؤال واجلــواب  ،كمــا قدمــت الطالبــة فــي كليــة اللغــات (دينــا حمــزة
بــركان) فعاليــة الرســم واســتدالل الكلمــة وتخمــن االطفــال لهــا .
واختتمــت الورشــة بقيــام مجموعــة مــن االطفــال بتقــدمي
اغنيــة باللغــة االنكليزيــة ورددهــا معهــم االطفــال اآلخريــن .

معهد الليزر للدراسات العليا ينظم دورة لتأهيل طالب المرحلة الرابعة

كلية الفنون الجميلة تقيم محاضرة عن حقوق االنسان والحريات العامة
نظــم قســم الفنــون املســرحية فــي كليــة الفنــون اجلميلة
بجامعــة بغــداد محاضــرة حــول حقــوق االنســان واحلريــات
العامــة القتهــا التدريســية االســتاذ املســاعد الدكتــورة
زينــب عبــد االميــر وبحضــور طلبــة املرحلــة االولــى ضمــن
مــادة حقــوق االنســان فــي القســم.
وتهــدف النــدوة  ،إلــى التعريــف مببــادئ حقــوق اإلنســان
وترســيخ ثقافــة احتــرام احلقــوق واحلريــات املتبــادل بــن
األفــراد.
وقدمــت عبــد االميــر شــرحا االبــرز التعاريــف واملفاهيــم
اخلاصــة بحقــوق االنســان مــن حيــث املصطلــح واملفهــوم
وسلســلة التطــورات التأريخيــة التــي اســهمت فــي
بلــورة مالمــح النظــم والقوانــن اخلاصــة باحتــرام حقــوق
االنســان فــي العالــم.
وبينــت احملاضــرة اهميــة مبــادئ حقــوق االنســان فــي
الديانــات والشــرائع الســماوية و احلضــارات القدميــة
واحلديثــة فــي ضــوء االعــان العاملــي حلقــوق االنســان.

نظمــت وحــدة التأهيــل والتوظيــف فــي معهــد
الليــزر للدراســات العليــا دورة لتأهيــل طــاب
املرحلــة الرابعــة واخلريجيــن لســوق العمــل.
شــارك فــي الــدورة أثنــان واربعــون طالبــا ً مــن
مختلــف كليــات جامعــة بغــداد ,وقــد اعطيــت
محاضــرات الــدورة بواقــع اربــع ايــام واليــوم
اخلامــس هــو امتحــان للمشــاركني لغــرض معرفــة
مــدى اســتيعابهم واســتفادتهم مــن مفــردات
الــدورة وشــملت احملاضــرات مواضيــع عــن كيفيــة

كتابــة الســيرة الذاتيــة بشــكل اصولــي وعاملــي
وكذلــك كتابــة اخلطــاب التعريفــي عنــد التقــدمي
الــى الوظائــف وخصوصــا ً فــي القطــاع اخلــاص
فضــا عــن اساســيات وقواعــد اللغــة االنكليزيــة .
وقــد القــى محاضــرات الــدورة مديــر وحــدة
التأهيــل والتوظيــف فــي معهــد املذكــور االســتاذ
محمــود عــودة عبــاس حيــث حدثهــم عــن معنــى
التأهيــل والتوظيــف ،واعطاهــم اهــم االساســيات
الواجــب مراعاتهــا عنــد التقــدمي الــى وظيفــة مــا.
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الوقت وادارة الذات
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وفد من كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد يشارك في دورة تدريبية في
جمهورية مصر العربية عن دور القيادة االستراتيجية الجامعية
والتــي بدورهــا ســلمته الــى مســاعد رئيــس اجلامعــة
للشــؤون العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور
اســامة فاضــل عبــد اللطيــف تثمينــا وتقديــرا لدعم
اجلامعــة فــي تطويــر مهــارات أســاتذتها االكفــاء.
ويذكــر ان الــدورة شــارك فيهــا ايضــا عميــد كليــة
التمريــض االســتاذ الدكتــورة إقبــال غــامن املعلــة
ومديــر وحــدة النشــاطات الطالبيــة فــي الكليــة
األســتاذ املســاعد الدكتــورة جنــاة باقــر مشــكور
ومســؤول شــعبة ضمــان اجلــودة فــي الكليــة املــدرس
الدكتــورة يســرى عبــد الصاحــب ســيف الديــن.
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نظــم مركــز التعليــم املســتمر
فــي جامعــة بغــداد دورة فــي
تنظيــم الوقــت وادارة الــذات
والتــي القتهــا التدريســية فــي
املركــز املــدرس رواء عبد الســتار.
وتهــدف الــدورة الــى تعلــم
مهــارة إدارة الوقــت ،يحــررك
مــن ضغــوط مواعيــد العمــل
واإلجهــاد الــذي تتعــرض لــه
عليــك أن تكــون أكثــر انتاجيــة
وتقليــل التســويف للحصــول
علــى املزيــد مــن الوقــت للراحــة
وتقليــل الضغــط والتوتــر.
كمــا تناولــت الــدورة اســلوب
صحيــح إلدارة الوقــت منهــا
عمــل خطــة يوميــة والتــي
ميكــن كتابــة خطــة يوميــة
ملــا ســتقوم بــه فــي الصبــاح
لتقســيم وتنظيــم الوقــت

طــوال اليــوم تســاعدك هــذه
اخلطــة فــي وضــع حملــة وتصــور عن
كيــف ادارة يومــك
مــن خــال -حتديــد املهــام
التــي تســاعدك فــي حتقيــق
أهدافــك وتخصيــص وقــت
لتنفيذهاوالتخلــص مــن املهــام
الصغيــرة غيــر املهمــة والتعــرف
جيــدا علــى مــا حتتــاج القيــام
بــه كل يــوم فضــا عــن تقســيم
املهــام بحيــث يتــم إجنازهــا فــي
اليــوم احملــدد.
واشــارت عبــد الســتار الــى حتديــد
مهلــة زمنيــة لــكل مهمــة ويجــب
أن تكــون واضحـا ً جــدا ً عنــد وضــع
خطــة يومــك بتحديــد مهلــة
زمنيــة  ،مؤكــدة علــى مكافــأة
النفــس علــي أي إجنــاز فــي حالــة
القيــام بــأي إجنــاز ،حــاول االحتفــال

بــه طريقــة مكافــأة نفســك
وعمــل قائمــة أهــداف طويــل:
تعمــل قائمــة األهــداف طويلــة
املــدى فــي تنظيــم مشــارعيك
وخططــك اليوميــة وكيفيــة
تقســيم وقتــك.
واختتمــت الــدورة بتحليــل الوقت
مــن خــال مالحظــة الوقــت
بشــكل جيــد مــن أهــم األمــور
التــي تســاعدك فــي حتســن
فعاليــة إدارة وقتــك وذلــك مــن
خــال تســجيل النشــاطات التــي
ترغــب القيــام بهــا بالتفصيــل
خــال مــدة معينــة مثـا ً إســبوع
لتتعــرف علــى كيــف تقضــي
وقتــك ،حتليــل األنشــطة اخلاصــة
بــك وذلــك بكتابــة األنشــطة
التــي حتقــق لــك أهدافــك بصــورة
جيــدة.

شــارك وفــد من جامعــة بغداد في الــدورة التدريبية املوســومة
( دور القيــادة واإلدارة االســتراتيجية اجلامعيــة) والتــي اقيمــت
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،إذ تــرأس الوفــد عميــد كليــة
العلــوم للبنــات االســتاذ الدكتــورة احــام محمــد فرحــان.
وتأتــي الــدورة لتطويــر مهــارات فــن القيــادة والتخطيــط
االســتراتيجي ،إذ تخللــت احملاضــرات الكثيــر مــن املناقشــات
والتدريبــات بخصــوص فــن القيــادة ايضــا كانــت متميــزة
بحضــور عــدد كبيــر مــن االكادميــن الذيــن لهــم بــاع كبيــر
فــي مجــال القيــادة مــن مختلــف اجلامعــات العراقيــة.
و مت تســليم درع املشــاركة اخلــاص بجامعــة بغــداد الــى
رئيــس البعثــة االســتاذ الدكتــورة احــام محمــد فرحــان
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كلية التمريض تناقش معارف وممارسات الممرضين بعد جراحة القلب

ناقشــت كليــة التمريــض بجامعــة بغــداد اطروحــة الدكتــوراه
املوســومة (فاعليــة البرنامــج األرشــادي علــى معــارف وممارســات
املمرضــن املتعلقــة بخطــة مغــادرة املرضــى بعــد جراحــة
القلــب فــي املراكــز واملستشــفيات القلبيــة فــي مدينــة بغــداد)
لطالــب الدكتــوراه مصطفــى فليــح عبــد الرضــا مــن فــرع
متريــض البالغــن وحتــت اشــراف االســتاذ الدكتــورة خالــدة
علــوان منصــور.
وتهــدف الدراســة الــى حتديــد فعاليــة البرنامــج االرشــادي علــى

معــارف وممارســات املمرضــن فيمــا يتعلــق بخطــة مغــادرة
املرضــى بعــد جراحــة القلــب ،وايجــاد العالقــة بــن فاعليــة
البرنامــج االرشــادي مــع العمــر ،واجلنــس ،ومســتوى
التعليــم ،وســنوات اخلبــرة فــي التمريــض ،وســنوات اخلبــرة
فــي الردهــة اجلراحيــة ،والــدورة التدريبيــة..
وأظهــرت النتائــج لعينــة الدراســة البالــغ عددهــا ()58
ممرضـا ً وممرضــة ممــن يعملــون فــي الردهــات اجلراحيــة ملركــز
ابــن البيطــار التخصصــي جلراحــة القلــب واملركــز العراقــي
ألمــراض القلــب ومستشــفى ابــن النفيــس أن املمرضــن
الذيــن شــاركوا فــي برنامــج التعليمــي لديهــم مســتوى
مــن املعــارف أعلــى مــن اجملموعــة الضابطــة فيمــا يتعلــق
باملعلومــات العامــة ،واملتابعــة  ،ورعايــة اجلــروح  ،وبرنامــج
التماريــن والنشــاط اليومــي  ،واملشــكالت الصحيــة
الشــائعة ،واألدويــة ،والتغذيــة ،وتغييــر عوامــل اخلطــر،
وكانــت فعاليــة البرنامــج االرشــادي تتعلــق مبمارســات
املمرضــن ازاء التخطيــط ملغــادرة املرضــى التأثيــر اإليجابــي
علــى ممارســات املمرضيــن باملقارنــة مــع اجملموعــة
الضابطــة.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

 University Of Baghdadجامعة بغداد
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كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة
تســتقبل اللجنــة الوزاريــة الخاصــة
الوطنــي
بالتصنيــف

اســتقبلت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة فــي جامعــة بغــداد اللجنــة
الوزاريــة اخلاصــة مبلــف التصنيــف
ا لو طنــي .
واطلعــت اللجنــة املكلفــة بالتصنيــف
علــى امللفــات اخلاصــة مبلــف التصنيــف ومت
تدقيــق البيانــات املقدمــة مــن الكليــة،
وأشــادت باجلهــد الكبيــر الــذي بذلتــه
الكليــة وعلــى رأســها عميــد الكليــة
األســتاذ الدكتــور عــدي طــارق الربيعــي
 ،كمــا وأثنــت باجلهــود التــي بذلتهــا
شــعبة ضمــان اجلــودة وتقــومي االداء فــي
اعــداد امللفــات ،وعلــى هامــش الزيــارة
مت اســتضافة كليــة التربيــة البدنيــة
وعلــوم الرياضــة للبنــات بتدقيــق امللــف
اخلــاص بهــا للتصنيــف الوطنــي جلــودة
اجلامعــات العراقيــة فــي رحــاب الكليــة.

لجنــة التصنيــف الوطنــي للجامعــات
العراقيــة تــزور كليــة الهندســة

زارت جلنــة التصنيــف الوطنــي كليــة
الهندســة لغــرض تدقيــق ملفــات أقســام
الكليــة وكان باســتقبال اللجنــة عميــد
كليــة الهندســة االســتاذ الدكتــور صبــا
جبــار نعمــة اخلفاجــي و املعاونــون ورؤســاء
األقســام ومت االجتمــاع بحضــور مديــرة
وحــدة ضمــان اجلــودة املــدرس الدكتــورة
ميرفــت الطائــي وكذلــك رؤســاء األقســام

العلميــة وجلــان ضمــان اجلــودة لألقســام
وانصبــت جهــود احلاضريــن علــى رفــع
درجــات األقســام والكليــة .
اســتمر العمــل ملــدة يومــن مــن ســاعات
الصبــاح األولــى والــى وقــت متاخــر بعــد
الظهــر الختصــار وقــت العمــل حيــث دأب
اجلميــع ال جنــاز األعمــال املطلوبــة كفريــق
واحــد .
تضمنــت اعمــال جلنــة التصنيــف ثالثــة
محــاور اختــص األول بالتصنيــف الوطنــي
للجامعــات العراقيــة للعــام الدراســي
 2017 -2016أمــا احملــور الثانــي فــكان
لتقييــم االداء اجلامعــي ملنتســبي الكليــة
للعــام الدراســي  2018 -2017وكان احملــور
الثالــث النــدوات واملؤمتــرات وورش العمــل.

لجنــة التصنيــف الوطنــي للجامعــات
العراقيــة تــزور كليــة الهندســة الخوارزمــي

زارت اللجنــة الوزاريــة (جلنــة التصنيــف
الوطنــي للجامعــات العراقيــة) فــي
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
بجامعــة
كليــة الهندســة اخلوارزمــي
بغــداد لتقييــم ملــف التصنيــف الوطنــي
للجامعــات العراقيــة للعــام الدراســي
(  )2017 - 2016واملكونــة مــن خبــراء فــي
التخصصــات الهندســية كافــة فــي
اجلامعــات العراقيــة.
رحــب عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور عــاء
كــرمي محمــد باللجنــة الوزاريــة كمــا أشــاد
الســيد مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد
للشــؤون العلميــة املســاعد الدكتــور

أســامة فاضــل عبــد اللطيــف بكليــة
الهندســة اخلوارزمــي وباســتعداداتها إلمتــام
ملــف التصنيــف الوطنــي.
وبعدهــا باشــر أعضــاء اللجنــة بتدقيــق
ملفــات كل االقســام العلميــة وجلميــع
محــاور االســتمارة ،وشــهدت عمليــة
التقييــم تفاعــا ً واضحــا ً مــن جميــع
املشــتركني فــي اللجــان الفرعيــة لــكل
قســم علمــي مــن خــال تثبيــت درجــات كل
احملــاور فــي االســتمارة.
و ثــم انتقلــت اللجنــة إلــى مرحلــة إعــان
نتائــج كل قســم مــع مــا يتــاءم ونتاجــه
األكادميــي لســنة التقييــم .2017 - 2016

لجنــة التصنيــف الوطنــي فــي ضيافــة كليــة
طــب األســنان

اســتضافت كليــة طــب األســنان بجامعــة
بغــداد اللجنــة الوزاريــة اخلــاص باجملموعــة
الطبيــة وذلــك لتدقيــق محــاور تقييــم اداء
األقســام العلميــة .
اذ قامــت اللجنــة بتدقيــق احملــاور لســت
كليــات فــي جامعــة بغــداد وهــي كليــات
(الطــب ،طــب الكنــدي ،طــب األســنان،
الصيدلــة ،التمريــض ،الطــب البيطــري)
وقــد رافــق اللجنــة عميــد كليــة طــب
االســنان جامعــة بغــداد األســتاذ الدكتــور
حســن فيصــل احلويــزي ومديــرة قســم
ضمــان اجلــودة واالداء اجلامعــي فــي جامعــة
بغــداد األســتاذ املســاعد الدكتــورة يســرى
محمــد عبــداهلل
وبحضورعــدد مــن عمــداء ورؤســاء الفــروع

للمجموعــة الطبيــة فــي جامعــة بغــداد
وقــد ابــدت اللجنــة استحســانها مــن
اجلهــود املبذولــة فــي كليــة طــب االســنان
وبقيــة الكليــات لغــرض حتســن الواقــع
العلمــي والطبــي فــي العــراق.

كليــة التربيــة ا بــن الهيثــم تســتقبل الفر يــق
ا لــوزاري الخــاص بتدقيــق ملفــات التصنيــف الوطنــي

اســتقبل عميــد كليــة التربيــة للعلــوم
الصرفــة  /ابــن الهيثــم فــي جامعــة
بغــداد األســتاذ املســاعد الدكتــور حســن
أحمــد حســن ومعــاون العميــد للشــؤون
االداريــة الفريــق الــوزاري املشــكل مــن
وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي
وبالتعــاون مــع جامعــة بغــداد واخلــاص
بتدقيــق ملفــات التصنيــف الوطنــي جلــودة
اجلامعــات العراقيــة .
و التقــت اللجنــة مبديــر شــعبة ضمــان
اجلــودة فــي الكليــة الدكتــور عــاء حاكــم
ورؤســاء األقســام وأعضــاء جلــان ملــف
التصنيــف الوطنــي فــي األقســام  ،ومت
فــي االجتمــاع مناقشــة تســهيل اجــراءت
العمــل وآليــة التدقيــق إذ باشــرت اللجنــة
مهــام عملهــا بتدقيــق مــا اجنزتــه جلــان
األقســام مــن ملــف التصنيــف الوطنــي
اخلــاص بهــا.

كليــة العلــوم تســتقبل اللجنــة الوزاريــة
لتدقيــق ملفــات التصنيــف الوطنــي لجــودة
الجامعــات العراقيــة

اســتقبلت كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد
للتصنيــف الوطنــي
اللجنــة الوزاريــة
للجامعــات العراقيــة وذلــك لتدقيــق
ملفــات اقســام الكليــة اخلاصــة مبلــف
تقييــم االداء.
وتضمــن االجتمــاع عــرض محــاور اســتمارة
التقييــم لــكل قســم مــن اقســام الكليــة
بالتفصيــل وتدقيقهــا مــن اللجنــة
الوزاريــة حســب تعليمــات رئاســة جامعــة
بغــداد  ،وطريقــة احتســاب الدرجــات فــي
االســتمارة  ،ومناقشــة جميــع الفقــرات
فــي االســتمارة التــي يتــم مــن خاللهــا
رفــع درجــات األقســام ورفــع تقيميهــم
وقامــت اللجنــة الوزاريــة بتدقيــق تلــك
امللفــات التابعــة لــكل أقســام الكليــة
وتقييمهــا وتوثيقهــا واحتســاب الدرجــات
وتقييــم االقســام.
يذكــر ان قســم ضمــان اجلــودة واالداء
اجلامعــي وشــعبها املوجــودة فــي تشــكيالت
اجلامعــة كافــة ،تعمــل ســنويا علــى
متابعــة اســتكمال امللفــات التقومييــة
للقيــادات العليــا والتدريســيني الباحثــن
والتدريســيني االداريــن واملنتســبني االداريــن
واحلرفيــن فــي تشــكيالت اجلامعــة كافــة،
وإعــداد دراســات حتليليــة لرفــع مــن االداء
واالســهام فــي إعــداد التقاريــر الدوريــة
عــن نشــاط الشــعب والوحــدات وتقدميهــا
إلــى رئاســة قســم ضمــان اجلــودة واالداء
اجلامعــي ،فضــا عــن جتميــع نتائــج
الدراســات التحليليــة عــن تقييــم االداء
وبيــان ايجابياتهــا وســلبياتها وتقــدمي

املقترحــات الالزمــة لتطويــره وحتســينه.
فيمــا تتلخــص رســالة القســم ورؤيتــه
الــى بنــاء نــواة خبــرة لنشــر مفاهيــم
اجلــودة وأنظمتهــا وتطبيقهــا فــي التعليــم
العالــي والقطاعــات األخــرى علــى املســتوى
احمللــي ،وغــرس هــذه املفاهيــم فــي اجلامعــة
وتشــكيالتها ،وجعــل مبادئهــا الشــاملة
فلســفة اعمالهــا وعملياتهــا واالداء
املتميــز ،واالســهام فــي بنــاء اجملتمــع عــن
طريــق تقــدمي منتوجــات تعليميــة متفوقــة
فــي ابعادهــا.

كليــة العلــوم للبنــات تســتضيف اللجنــة
الوزاريــة الخاصــة بالتصنيــف الوطنــي

اســتقبلت عمــادة كليــة العلــوم للبنــات
بجامعــة بغــداد ممثلــة بعميدتهــا األســتاذ
الدكتــورة احــام محمــد فرحــان مســاعد
رئيــس اجلامعــة للشــؤون العلميــة
األســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل
عبــد اللطيــف واللجنــة الوزاريــة اخلاصــة
بالتصنيــف الوطنــي والتــي كانــت برئاســة
األســتاذ الدكتــور رعــد شــاكر عبيــس
وعــدد مــن االســاتذة .
ومت خــال الزيــارة تدقيــق جميــع ملفــات
التصنيــف الوطنــي ألقســام الكليــة
بحضــور رؤســاء ومقــرري األقســام ومســؤول
شــعبة ضمــان اجلــودة فــي الكليــة.
و قــد كانــت بــوادر الزيــارة إيجابــة إذ متــت
االجابــة علــى جميــع استفســارات اللجنــة
و تهيئــة كل األجــواء اإليجابيــة مــن عمــادة
الكليــة و أقســامها.

47

 University Of Baghdadجامعة بغداد

كلية الهندسة الخوارزمي توقع على مذكرات تعاون مع شركات من القطاع الخاص

 University Of Baghdadجامعة بغداد

كلية الصيدلة تقيم ورشة عمل عن وسائل الزرع النسيجي
اقامــت كليــة الصيدلــة فــي جامعــة بغــداد ورشــة
عمــل بعنــوان ( وســائل الــزرع النســيجي واســتخدامتها
اخملتبريــة والتشــخيصية ) ألقتهــا التدريســية مــن فــرع
العلــوم اخملتبريــة الســريرية املــدرس الدكتــورة شــيماء
عبــد الزهــرة بحضــور رئيــس الفــرع االســتاذ املســاعد
الدكتــورة اميــان ســعدي وعــدد مــن اســاتذة وأعضــاء الفــرع .
ومت خــال الورشــة تســليط الضــوء علــى اهــم اخلطــوات
والتحضيــرات الواجــب اتباعهــا قبــل وأثنــاء اســتخدام خاليــا
الفحــص النســيجي  ،وكذلــك تعريــف بأهــم انــواع األوســاط
الزرعيــة وأنــواع اخلاليــا املســتخدمة لهــذا الغــرض  ،كمــا
عرجــت الدكتــورة شــيماء علــى أهميــة واســتخدامات هــذه
اخلاليــا فــي دراســة التأثيــرات وحركيــة االدويــه داخــل اخلاليــا .
وفِــي ختــام الورشــة فتــح اجملــال امــام املشــاركني
للمداخــات واألســئلة واالستفســارات ملــا فيــه
مــن أهميــة لتحقيــق الفائــدة العلميــة والعمليــة.
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كلية الهندسة الخوارزمي توقع أتفاقية تعاون مشترك مع شركة بوابة القمر لألتصاالت
إلتقــى عميــد الكليــة الهندســة خوارزمــي بجامعــة بغــداد األســتاذ الدكتورعــاء كــرمي محمــد مبكتبــه وفــدا ً مــن اخملتصــن مــن شــركة
بوابــة القمــر لالتصــاالت.
ومت فــي اللقــاء توقيــع مذكــرة تعــاون مشــترك بــن الطرفني الطــرف األول كليــة الهندســة اخلوارزمــي بجامعــة بغــداد مثلها عميــد الكلية
والطــرف الثانــي شــركة بوابــة القمــر ومثلهــا املديــر املفــوض للشــركة علــي ســامي جابــر وبحضورمختصــن آخريــن مــن الشــركة فــي
االدارة والعالقــات العامــة .
ومتحــورت األتفاقيــة فــي عقــد صداقــة وتعــاون بــن كليــة الهندســة والشــركة املذكــورة لكونها أحــدى شــركات القطــاع اخلــاص الرصينة
لالرتقــاء مبســتوى طلبــة وخريجــي األقســام العلميــة لكليــة الهندســة اخلوارزمــي ملرحلــة مابعــد التخــرج ودعمهــم بــكل مايؤهلهــم
فــي دخــول ومحــاكاة ســوق العمــل عبــر الــدورات والنــدوات والنشــاطات والبرامــج العلميــة اخملتلفــة التــي تقدمهــا الشــركة فــي مجــال
األتصــاالت واجملــاالت اآلخــرى التــي تختــص بهــا الشــركة وكذلــك فــي اســتفادة طلبــة األقســام العلميــة املناظــرة فــي برامجهــا التدريبية
الصيفيــة أوفــي الزيــارات العلميــة خــال العــام الدراســي املقبــل .

مركز التعليم المستمر يشارك في المؤتمر الدولي العلمي
السادس إلتحاد اإلحصائيين العرب

كلية الهندسة الخوارزمي توقع مذكرة تعاون مشترك مع شركة بريق اللجين
كمــا التقــى ايضـا ً عميــد كليــة الهندســة اخلوارزمــي بجامعــة بغــداد االســتاذ الدكتورعــاء كــرمي محمــد مبكتبــه وفــدا ً مــن اخملتصــن مــن
شــركة بريــق اللجــن للحلــول الصناعيــة والتعليميــة املتكاملــة ومت خــال اللقــاء توقيــع مذكــرة تعــاون مشــترك بــن الطرفني. 
  تهــدف هــذه املذكــرة الــى االســهام فــي تطويــر مهــارات طلبــة وخريجــي األقســام العلميــة فــي كليــة الهندســة اخلوارزمــي ويأتــي ذلــك
عبــر البرامــج التدريبيــة والتطويريــة التــي تنظمهــا الشــركة املذكــورة لهــذه الشــريحة االجتماعيــة املهمــة فــي البلــد لتأهليهــم فــي
إيجــاد فــرص العمــل والتوظيــف ودخــول ســوق العمــل مبؤهــات علميــة متطــورة فضـا ً عــن زيــادة اخلبــرات العلميــة للطلبــة مــن خــال
الزيــارات العلميــة التــي تنظمهــا الكليــة فــي العــام الدراســي القــادم .
ومــا يذكــر هنــا أن توقيــع هــذه املذكــرة هوترجمــة للتوجيهــات اجلامعيــة التــي تؤكــد علــى أهميــة مــد روابــط اجلســور العلميــة
والتكنولوجيــة املتطــورة مــع شــركات القطــاع اخلــاص ومؤسســات ودوائــر الدولــة اخملتلفــة التــي تســهم فــي تفعيــل حركــة وتطــور
البحــث العلمــي ومســيرة التعليــم العالــي فــي العــراق.

كلية الهندسة الخوارزمي يوقع أتفاقية تعاون مع معهد كامبرج البريطاني
التقــى عميــد كليــة الهندســة اخلوارزمــي االســتاذ عــاء كــرمي محمــد ممثلــي معهــد كامبــرج البريطانــي للغــات فــي بغــداد مت خــال اللقــاء توقيــع آليــة تعــاون بــن كليــة
الهندســة اخلوارزمــي واملعهد.
وتهــدف األتفاقيــة الــى عقــد صداقــة وتعــاون بــن الكليــة وهــذا املعهــد لألســتفادة مــن خبراتــه ومايقدمــه مــن دورات وبرامــج ونشــاطات تخــدم طلبــة وخريجــي األقســام
العلميــة فــي كليتنــا مــن خــال األرتقــاء مبســتواهم وطموحاتهــم العلميــة وزيــادة خبراتهــم مبجــال الترجمــة وغيرهــا مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا املعهــد ملســاعدتهم
ودعمهــم فــي مايؤهلهــم فــي األنخــراط ومحــاكاة ســوق العمــل.
واجلديــر بالذكــر أن جامعــة بغــداد تدعــم هــذه التوجهــات التــي تخطوهــا كليــة الهندســة اخلوارزمــي واملؤسســات التعليميــة األخــرى فــي اجلامعــة مــن خــال التوجيهــات
اجلامعيــة بهــذا اخلصــوص .

شــارك مديــر مركــز التعليــم املســتمر أالســتاذ الدكتــور
منــاف يوســف حمــود فــي املؤمتــر الدولــي العلمــي
الســادس إلحتــاد اإلحصائيــن العــرب والــذي اقيــم فــي
عمــان – اململكــة االردنيــة الهاشــمية وحتــت شــعار
تناغــم االحصــاء والتكنلوجيــا نحــو التنميــة املســتدامة
بحضــور  70مشــاركا ممثلــن عــن مختلــف دوائــر
االحصائيــة العربيــة العامليــة.
وتنــاول املؤمتــر التحديــات السياســية التــي تعانــي
منهــا املنطقــة العربيــة التــي افــرزت ازمــات سياســية
واقتصاديــة واجتماعيــة كأزمــة اللجــوء .
ويعــد املؤمتــر مــن املؤمتــرات العلميــة التــي تقــام مــرة
كل عامــن مــن قبــل احتــاد االحصائيــن العــرب املنضــوي
حتــت مظلــة مجلــس الوحــدة االقتصاديــة العربيــة فــي

جامعــة الــدول العربيــة .
ويهــدف املؤمتــر الــى اظهــار دور االحصــاءات والرقــم
االحصائــي فــي دعــم وادامــة التنميــة االقتصاديــة
واعطــاء صــورة واضحــة ملتخــذي القــرارات االداريــة
والقــرار املركــزي لــإدارة العليــا فــي الدولــة فضــا
عــن تقــدمي بحــوث ودراســات إحصائيــة تخصصيــة
تعــزز العمــل اإلحصائــي الوطنــي والعربــي املشــترك.
وكانــت مشــاركة حمــود فــي اجللســات احلواريــة
وجلســات األبحــاث فــي مجــال الســجالت اإلداريــة
واإلحصــاء الســكاني ومناقشــة األبحــاث والدراســات
املطروحــة التــي تســهم بشــكل فاعــل فــي تطويــر
قطــاع اإلحصــاءات والســجالت اإلداريــة فــي مختلــف
اقطــار الــدول العربيــة بإســتخدام احــدث الوســائل
التكنولوجيــة احلديثــة وحتقيــق األهــداف املطلوبــة
مــن العمــل فــي اجملــال اإلحصائــي.
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نظــم فــرع االلعــاب الفرديــة فــي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة بجامعــة بغــداد حملــة كبيــرة لتأهيــل مالعــب التنــس
اخلارجيــة (العــاب املضــرب) اشــرف عليهــا
رئيــس الفــرع االســتاذ املســاعد
الدكتــور اســعد عبــد اهلل حمــد
الســامي ،ومدرســو املــادة.
وشــملت احلملــة اكســاء
ارضيــات امللعــب واملتضــرر
منهــا ،فضــا عــن اعمــال
الصبــغ والتنظيــف ،والغــرض
مــن احلملــة اســتقبال الطلبــة
فــي عامهــم اجلديــد بحلــة جديــدة
ترفــع مــن نشــاطهم وحيوتيهــم
مــن خــال التجديــد والتطويــر املســتمر.
ويذكــر ان كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة

قامــت بالعديــد مــن احلمــات املماثلــة منهــا اكســاء ملعــب الكليــة
الرئيســي ( العــاب القــوى ) التارتــان لغــرض اعــادة تأهيلــه وفــق
املواصفــات الدوليــة والعامليــة ،و ليظهــر
بحلــة مثاليــة تخــدم طلبــة الكليــة
املســتخدمني
والضيــوف
لهــذا امللعــب العريــق،
وانشــاء امللعــب اخلــاص
بكــرة القــدم الــذي يعــد
امللعــب اخلامــس فــي
الكليــة ،فضــا عــن املالعب
االربــع االخــرى اخلارجيــة
منهــا والداخليــة لكــرة
القــدم ،والتــي ســتحتضن االعــداد
الكبيــرة مــن طلبــة الكليــة ،فضــا
عــن احتضــان البطــوالت الداخليــة واخلارجيــة.

اختيار بحث من كلية العلوم ضمن مستوعبات المكتبة الدولية العالمية

اختيــر بحــث رئيــس قســم التحســس النائــي فــي كليــة العلــوم بجامعــة
بغــداد االســتاذ املســاعدالدكتورة ســندس عبد العبــاس ضمن مســتوعبات
املكتبــة الدوليــة العامليــة  IEEE Explore Digtal Libbararyللمؤسســة
العامليــة . IEEE
وهــدف البحــث الــذي ســبق وان شــارك فــي املؤمتــر العلمــي العاملــي
للهندســة والعلــوم املتقدمــة والــذي ترعــاه املؤسســة العلميــة االمريكيــة
( )IEEEواملقــام فــي رحــاب جامعتــي دهــوك وزاخــو مبشــاركة احــدى عشــر
دولــة عربيــة وعامليــة ،الــى دراســة القــوى املؤثــرة علــى ســطح النجــم

وحســاب النســبة بــن تعجيــل القــوى الكهربائيــة
واجلاذبيــة ومقارنتهــا مــع النســبة بــن التعجيــل
املركــزي واجلزئــي فــي داخــل حــدود االســطوانة الضوئيــة
االشــعاعية .
وتضمــن البحــث دراســة اخلــواص الفيزياويــة املهمــة
للطبقــات احمليطــة بالنجــوم النابضــة ودراســة مجاالتهــا
املغناطيســية وتركيبهــا وكثافــة املناطــق احمليطــة
بالنجــوم والتعــرف علــى ظاهــرة نــادرة قليلــة الدراســات
حولهــا وهــي ظاهــرة االنخفــاض املفاجــيء للنبضــات ،إذ
مت توضيــح االســباب مبوديــل فيزيــاوي ومت اســتقبال البحــث
واحتوائــه مــن قبــل املؤسســة بوصفــه مــن الدراســات
القليلــة واملهمــة لهــذا املوضــوع ،فيمــا حثــت املؤسســة
علــى االهتمــام بهــذا البحــث لندرتــه .
ويأتــي هــذا البحــث ليكــون منافســا للباحثــن بهــذا
التخصــص واضافــة معرفيــة مهمــة للمكتبــة العامليــة
فــي مجــال موضوعــه العلمــي .
وكان منــدوب املؤسســة العلميــة االمريكيــة ( )IEEEفــي
العــراق االســتاذ الدكتــور (ســتار الســدخان) قــد دعــا
الــى تشــجيع كتابــة البحــوث التخصصيــة الدقيقــة
ومــن بينهــا بحــث االســتاذة الدكتــورة (ســندس عبــد
العبــاس) ،مطالبــا باعتمادهــا ممثلــة للمؤسســة العلميــة
االمريكيــة( )IEEEفــي كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد .
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تدريسيون من كلية الصيدلة ينشرون بحثا في مجلة عالمية
نشــر تدريســيون مــن كليــة الصيدلــة فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــور ة شــيماء نــزار عبداحلميــد والباحثــن األســتاذ
الدكتــور احمــد عبــاس حســن و املــدرس املســاعد نــور محمــد بحثــا
جديــد فــي مجلــة
ويهــدف البحــث الــى إعــداد معلــق نانومتــري مــن الالفوتيديــن مــن
اجــل تعزيــز الذوبــان لعــاج قرحــة املعــدة مــع دراســة تأثيــر متغيــرات
لصيــغ دوائيــة مختلفــة مــن اجــل احلصــول علــى أفضــل صيغــة
دوائيــة واخلصائــص الفيزيائيــة وارتفــاع معــدل الذوبــان  ،كمــا أجريــت
هــذه الدراســة بواســطة تقنيــة املذيبــات املضــادة لطريقــة املذيبــات
ودراســة تأثيــر البوليمــرات وتراكيزهــا  ،وتأثيــر الســرعة أثنــاء التحضيــر،
ونــوع املذيبــات املســتخدمة فــي الصياغــة  ،ودرجــة احلــرارة علــى حجــم
اجلســيمات  ،مؤشــر التشــتت املتعــدد  ،وكفــاءة االنحبــاس  ،فضــا عــن
تطبيــق التجفيــد علــى صيغــة مختــارة ملزيــد مــن التوصيــف .
ومت االســتنتاج مــن هــذه الدراســة أن حتضيــر الالفوتيديــن كمعلــق
نانومتــري هــو طريقــة جيــدة لزيــادة الذوبــان وتوفــر وتطويــر التوفــر
البايولوجــي للــدواء .

تدريسي من كلية الهندسة يحصل على جائزة أفضل بحث في
مؤتمر جامعة كيرتن االسترالية
الكميــات املتوقــع انتاجهــا مســتقبال فضــا عــن حســاب خــواص
الصخــور و التشــققات الهيدروليكيــة.
و اكــد الباحــث ان فكــرة البحــث جديــدة وغيــر مطروقــة ســابقا
االمــر الــذي ادى الــى اســتنزاف وقــت طويــل مــن اجــل بنــاء املوديــل
الرياضــي الــذي اســتندت عليــه الطريقــة املقترحــة فــي البحــث وان
هــذه اجلائــزة تصــب فــي تعزيــز الســمعة العلميــة لعراقنــا الغالــي
و كليــة الهندســة فــي جامعــة بغــداد و اشــار الــى ان الفضــل فــي
حصولــه علــى هــذه اجلائــزة يعــود الــى الرصانــة العلميــة لقســم
هندســة النفــط فــي جامعــة بغــداد حيــث تعلمنــا فيــه الــف بــاء
هندســة النفــط.

حصــل التدريســي فــي كليــة الهندســة املــدرس عمــر فالــح
حســن مــن قســم هندســة النفــط علــى جائــزة افضــل بحــث
فــي تخصــص هندســة النفــط ضمــن املؤمتــر العلمــي الــذي
اقامتــه جامعــة كيرتــن االســترالية لبحــوث طلبــة الدراســات
العليــا عــن بحثــه املوســوم
Production Data Analysis for Fractured Wells in Tight Gas
Reservoirs
و قــدم البحــث طريقــة جديــدة لتحليــل البيانــات االنتاجيــة
للمكامــن الغازيــة قليلــة النفاذيــة الســتخدامها فــي حتليــل
ادائيــة املكمــن و حســاب االحتياطــي الغــازي للمكمــن و
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تدريسيان من كلية التربية ابن رشد يشاركان في ندوة
حول اإلرهاب وآثاره الفكرية على االطفال وطرق معالجته
شــارك التدريســي مــن قســم التاريــخ االســتاذ الدكتــور
كــرمي صبــح واالســتاذ الدكتــورة نــاز بدرخــان التدريســية مــن
قســم العلــوم التربويــة والنفســية فــي كليــة التربيــة ابــن
رشــد للعلــوم االنســانية بالنــدوة الثقافيــة التــي عقــدت
فــي دار ثقافــة األطفــال بعنــوان (اإلرهــاب وآثــاره الفكريــة
والنفســية واالجتماعيــة علــى األطفــال وطــرق املعاجلــة) .
وجــاءت هــذه املشــاركة بنــا ًء علــى الدعــوة املوجهــة
إليهمــا مــن مديــر دار ثقافــة األطفــال الدكتــور علــي
عويــد العبــادي الــذي دعــا املســؤولني واملعنيــن بشــؤون
الطفــل للوقــوف وقفــة جــادة وواضحــة مــن اجــل
النهــوض بواقــع الطفــل العراقــي الــذي عانــى الكثيــر
جــراء احلــروب والنزاعــات املســلحة واإلرهــاب بــكل صــوره.
واشــار الدكتــور كــرمي فــي النــدوة عــن ســيرة األكادمييــن

والباحثــن املشــاركني فيهــا ،إذ أجمــع الباحثــون علــى أن
عمــر الطفولــة عامليــا ً اليتعــدى ال ( )18عامــا ً علــى أســاس
اكتمــال مراحــل البلــوغ لــدى اإلنســان فــي هــذا العمــر
ومــادون ذلــك يعــد طفولــة مبــا فيهــا (املراهقــة والبلــوغ ) .
واكــدت الدكتــورة بدرخــان ان الطفــل الــذي يتعــرض لإلرهاب ســتكون
شــخصيته معنفــة مســتقبال ً وعلينــا اعتمــاد أســاليب للمعاجلــات
الواقعيــة التــي تبنــي شــخصيته مــن جديــد النهــا تكبرمعــه بينمــا
يكــون عالجهــا فــي هــذه املرحلــة الطريقــة األفضــل لبنائــه مــن
جميــع اجلوانــب إذ أنــه كلمــا تقــدم الطفــل فــي العمــر يكــون عالجــه
أكثــر صعوبــة وتناولــت فــي حديثهــا أنــواع اإلرهــاب وهــو (العنــف
اجلســدي  ،االعتــداء اجلنســي ،اإلرهــاب اللفظــي ،العنــف النفســي
واإلرهــاب االقتصــادي ) كل ذلــك يــؤدي إلــى ظهــور مشــكالت
نفســية وتربويــة ومجتمعيــة تظهــر علــى األطفــال بشــكل
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عميد معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية
للدراسات العليا لصدى جامعة بغداد
حاوره /حيدر محمد الرماحي
يعــد معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا فــي
جامعــة بغــداد مــن املعاهــد العلميــة الرصينــة واملهمــة فــي ام اجلامعــات ،اذ
تأســس املعهــد عــام  ،1999حيــث يضــم املعهــد مــاكات علميــة مــن حملــة
الشــهادات العليــا فــي اختصــاص الهندســة الوراثيــة والتقنيــات اإلحيائيــة.
وللحديــث اكثــر عــن املعهــد واجنازاتــه واســهاماته فــي املؤمتــرات العلميــة
داخــل وخــارج العــراق كان جمللــة صــدى جامعــة بغــداد هــذا اللقــاء
مــع عميــد املعهــد االســتاذ الدكتــور عبــد احلســن مويــت الفيصــل ..
 #بدايــة دكتــور  ..هــل لــك ان حتدثنــا عــن اهــداف املعهــد ..
اشــار الفيصــل الــى ان هــدف معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة
للدراســات العليــا فــي جامعــة بغــداد والــذي يضــم فرعــن همــا فــرع الهندســة
الوراثيــة وفــرع التقنيــات االحيائيــة يســعى إلــى وضــع احللــول ملعاجلــة الكــوارث املرضيــة

املتوطنــة عمومــا ً والطارئــة خصوصــا ً علــى اإلنســان والكائنــات احليــة احمليطــة بــه.
 #وعــن ابــرز االجنازات التــي حققها املعهد خالل العــام الدراســي  2018-2017اجاب الفيصل
ان ابــرز االجنــازات التــي حققهــا املعهــد نشــر اكثــر مــن  63بحثـا ً عامليـا ً رصينـاً ،ومنهــا
 55بحثــا ً مت نشــره مبجلــة ســكوباس العامليــة ،حيــث يعكــس هــذا االجنــاز تطــور
املعهــد عاملي ـا ً وليــس فقــط محلي ـاً ،وفــي ذات الوقــت يعــد اجنــازا ً علمي ـا ً يحمــل اســم
جامعــة بغــداد وذلــك مــن حيــث دخولهــا ضمــن التصنيفــات العامليــة الرصينــة.
ومــن اهــم االجنــازات للعــام الدراســي احلالــي دخــول مجلــة معهــد الهندســة الوراثيــة
والتقنيــات االحيائيــة التــي حتمــل اســم «اجمللــة العراقيــة للتقنيــات االحيائيــة»
ضمــن تصنيفــن عامليــن «اليفوكــس» و «اي جورنــال» وهــي اول مجلــة عراقيــة تدخــل
ضمــن تصنيفــن عامليــن ،فضــا ً عــن ان املعهــد يعمــل علــى ادخــال اجمللــة ضمــن
تصنيــف «ســكوباس» والتــي هــي فــي مراحلهــا االخيــرة العتمادهــا فــي التصنيــف،

قمنا بنشر اكثر
من( )63بحثًا
علميًا رصينًا
منها()55
بحثًا في مجلة
سكوباس
العالمية
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واضــح كونهــم اليســتطيعون التصنــع.
وبعــد املداخــات خلــص اجملتمعــون فــي
النــدوة إلــى ضــرورة إصــدار تشــريعات
وقوانــن جديــدة تتناســب مــع الواقــع
وتصحيــح مســارات األطفال مــن الناحية
النفســية واالجتماعيــة فضال»عــن
تأســيس قنــوات إعالميــة خاصــة ببرامــج
األطفــال جلذبهــم إلــى واقــع جميــل
يتناســب مــع طفولتهــم البريئــة .
وفــي ختــام النــدوة مت توزيــع
الشــهادات التقديريــة علــى الباحثــن
مــن ادارة دار ثقافــة االطفــال.

حيــث ســتصبح مجلــة املعهــد اخلامســة علــى نطــاق جامعــة بغــداد التــي دخلــت
ضمــن هــذا التصنيــف العاملــي ،ونحــن االن بانتظــار هــذا االجنــاز املهــم كونــه يعــزز
مــن وجــود املعهــد ضمــن املؤسســات العلميــة العامليــة الرصينــة ،وعلــى املســتوى
العملــي هنــاك ايضــا اجنــازات للمعهــد حيــث قمنــا بتســجيل  11تتابعــا ً جينيــا ً مت
تســجيله ضمــن املنظومــة العامليــة للمعلومــات للـــ «دي ان اي» ،فضــا عــن تســجيل
اســاتذة املعهــد كافــة ضمــن مواقــع عامليــة رصينــة واهمهــا التصنيــف العاملــي
«كــوكل ســكلر» ،حيــث ان املعهــد يحمــل «رانــك» مميــز فــي جامعــة بغــداد كــون
املعهــد يحمــل اعلــى رقــم ضمــن جامعــة بغــداد فــي تصنيــف «ريســيرج كيــرت» .
 #هــل هنــاك بــراءات اختــراع ملعهــد الهندســة الوراثيــة خــال املــدة احلاليــة..
بالتاكيــد اليخلــو معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة مــن بــراءات االختــراع ،اذ
اجنــز خــال العــام الدراســي  2018-2017ســت بــراءات اختــراع ،وهنــاك خمــس بــراءات حتــت
التقييــم ومــن املتوقــع بدايــة عــام  2019ســيتم اعتمادهــن رســمياً ،واحــب ان اوضــح جمللــة
صــدى جامعــة بغــداد ان معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة يحتــوي علــى 28
اســتاذا ً ومــا يقــارب  50طالــب ماجســتير ودكتــوراه ،وبهــذا املــاك اجنــز املعهــد مايقــارب 11
بــراءة اختــراع خــال عــام  2018-2017وهــو اجنــاز كبيــر نســبة بعــدد االســاتذة والطلبــة..
 #حدثنــا عــن مشــاركات املعهــد فــي املؤمتــرات والنــدوات وورش العمل داخــل وخارج العــراق ..
يعمــل املعهــد بصــورة مســتمرة علــى إقامــة الــدورات والــورش والنــدوات واملؤمتــرات
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واالســهام فــي نقــل التكنولوجيــا فــي هــذا االختصــاص احليــوي ،حيــث شــارك املعهــد
خــال العــام الدراســي  2018-2017بســتة مؤمتــرات عامليــة فــي املانيــا وايطاليــا
وتركيــا ،اذ مت القــاء بحــث مشــترك مــع طالبــة الدكتــوراه «تبــارك صبــاح الربيعــي»
حــول االهميــة الطبيــة لتشــخيص فايــروس البابيلومــا البشــري فــي مراحــل مختلفــة
مــن التهابــات الرحــم املتنوعــة وخصوص ـا ً ســرطان الرحــم» وذلــك فــي املؤمتــر العاملــي
للعلــوم الزراعيــة والبايلوجيــة الــذي اقامتــه جامعــة تراقيــا التركيــة والــذي عقــد فــي
مدينــة ادرنــا بتركيــا ،فض ـا ً عــن مشــاركة معــاون عميــد املعهــد للشــؤون العلميــة
واالداريــة االســتاذ املســاعد الدكتــور علــي عبــد االميــر الصاحلــي مــع عــدد مــن تدريســي
املعهــد فــي اعمــال الورشــة الدوليــة ملؤشــرات تصنيــف اجلامعــات العربيــة وبحضــور
ممثلــي عشــرين دولــة ومنظمــات عربيــة ،حيــث تتــم املشــاركة فــي املؤمتــرات ببحــوث
علميــة رصينــة وليســت مجــرد مشــاركات ،ومــن اجلديــر بالذكــر مت اعتمــاد احــد
تدريســي املعهــد االســتاذ الدكتــور عصــام اجلميلــي رئيســا ً جللســة املؤمتــر الــذي
اقيــم فــي تركيــا وهــذا بحــد ذاتــه دليــل علــى اهميــة املعهــد ورصانــة بحوثــه..
وفــي نهايــة اللقــاء تتمنــى اســرة حتريــر مجلــة صــدى جامعــة بغــداد ملعهــد
الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا حتقيــق املزيــد مــن
االجنــازات العلميــة والبحــوث الرصينــة التــي حتمــل اســم جامعــة بغــداد بــكل فخــر
واعتــزاز ملــا تشــهده مــن رصانــة علميــة علــى املســتوى احمللــي والعربــي والعاملــي.
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وجــه عميــد كليــة االعــام بجامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور هاشــم حســن
التميمــي االقســام العلميــة بتضمــن املناهــج الدراســية مواضيــع تخــص
التعايــش والســلم اجملتمعي.وشــدد الدكتــور التميمــي علــى ضــرورة تضمــن
املناهــج الدراســية مواضيــع تخــص التعايــش الســلمي ،فضــا عــن حــث الطلبــة
علــى القيــام بانشــطة وفعاليــات تركــز علــى الســلم اجملتمعــي.

واكــد عميــد كليــة االعــام علــى
اهميــة تنظيــم نشــاطات ومؤمتــرات
ونــدوات تعالــج االثــار التــي خلفتهــا
التنظيمــات االرهابيــة علــى االنســان
فــي اجملــاالت اجملتمعيــة والثقافيــة
والتربويــة والنفســية ووضــع التصورات
واقتــراح احللــول ملشــروع اعــادة
االســتقرار للعــراق.
ويذكــر ان رئيــس مجلــس الــوزراء علــى
تشــكيل اللجنــة العلميــة الدائمــة
للتعايــش والســلم اجملتمعــي ,االمــر
الــذي جتاوبــت معــه جامعــة بغــداد
مبختلــف تشــكيالتها واصــدرت
تعميمــا للكليــات بأهميــة القيــام
بنشــاطات تخــص التعايــش والســلم
اجملتمعــي.

كلية الطب البيطري في جامعة بغداد
تقيم دورة عن IHC

اقــام فــرع االحيــاء اجملهريــة فــي كليــة الطــب البيطــري بجامعــة بغــداد
شـ�عبة املناعـ�ة الـ�دورة العلميـ�ة املوسـ�وم ة �Immunohistochemstery teqch
 niques An overviewتضمنــت جانبــن النظــري والعملــي.
وتناولــت الــدورة كيفيــة العمــل هــذه التقنيــة اذ تســتند  IHCعلــى قيــاس

ااملناعــة فــي أقســام رقيقــة مــن األنســجة
تعلــق علــى الشــرائح الزجاجيــة الفرديــة،
اذ ميكــن ترتيــب أقســام صغيــرة متعــددة
علــى شــريحة واحــدة للتحليــل املقــارن ،
فضــا عــن الشــرح املفصــل الــى كيفيــة
عمــل هــذه الشــرائح .وحضــر النــدوة عــدد
مــن التدريســن وطلبــة الدراســالت العليــا
وذوي االختصــاص لتختتــم بتوزيــع شــهادات
املشــاركة علــي احلضــور.
ومــن اجلديــر بالذكــر تعــد التقنيــة
 IHCالكيميــاء املناعيــة مــن التقنيــات
التشــريحية واملناعيــة والكيميائيــة احليويــة
لتصويــر املكونــات املنفصلــة فــي األنســجة
باســتخدام األجســام املضــادة املصنفــة
بشــكل مناســب لربــط مســتضداتها
املســتهدفة علــى وجــه التحديــد باملوقــع.
يجعــل  IHCمــن املمكــن تصــور وتوثيــق
توزيــع عالــي الدقــة وتوطــن مكونــات خلويــة
معينــة داخــل اخلاليــا وفــي ســياقها النســبي
الصحيــح.
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مركز دراسات المرأة ينظم ندوة حول ابعاد القرار 1325
على واقع المرأة العراقية
نظــم مركــز دراســات املــرأة فــي جامعــة بغــداد ندوتــه
العلميــة املوســومة ( ابعــاد القــرار  1325علــى الواقــع
املــرأة العراقيــة وحتديــات تطبيقــه ) .
تضمنــت النــدوة ثــاث اوراق بحثيــة تناولــت موضوعاتها
احملــور القانونــي أثر القــرار  1325علــى القوانــن العراقية
منهــا قانــون اجلنســية وقانــون العمــل وقانــون حمايتها
مــن التحــرش وقانــون التقاعــد وقانــون تعويــض
ضحايــا االرهــاب  ،والتنفيــذ الفعلــي لغرفــة عمليــات

القــرار وجهــود احلكومــة
نحــو التنفيــذ  ،فضــا عــن
تداعيــات العنــف ضــد
املــرأة ودور القــرار  1325فــي
مناهضتــه .
وخرجــت النــدوة بتوصيــات
منهــا مراجعــة اخلطــة
الوطنيــة املعنيــة بالقــرار
 1325لدعــم قضايــا املــرأة
من قبــل باحثــن ومختصني
اليجــاد حلــول يــوازي العنف
الــذي تعرضــت لــه املــرأة
العراقيــة بعــد احتــال
املوصــل  2014وتخصيــص
مبالــغ محــددة ضمــن
موازنــة  2019بإســم مبالــغ
لتنفيــذ القــرار املذكــور
وايجــاد مصــادر دعــم بديلــة
مــن اجملتمــع الدولــي  ،فضــا

عــن معاجلــة مشــكالت املــرأة فــي وزارة
الداخليــة وبقيــة االجهــزة االمنيــة .

كلية االدارة واالقتصاد بجامعة بغداد تستضيف خبير ريادة األعمال
ضمن برنامج الزائر االمريكي وبالتعاون مع منظمة IREX
اســتضافت كليــة االدارة واالقتصــاد خبيــر ريــادة األعمــال
البروفيســور جــون مولــر مــن جامعــة ســانت إدوارد فــي كليــة
االدارة واالقتصــاد ضمــن برنامــج الزائــر االمريكــي وبالتعــاون مــع
منظمــة  IREXبدعــم مــن الســفارة األمريكيــة فــي بغــداد .
وركــز مولــد فــي أبحاثــه علــى االبتــكار وريــادة األعمــال (متويــل
املشــاريع)  ،قبــل انضمامــه إلــى هيــأة التدريــس فــي ســانت
إدوارد.
وركــز موضــوع اجللســة علــى جــزء كبيــر مــن فلســفة ريــادة
األعمــال العامليــة ومجــاالت خبــرة مولــد حــول بنــاء شــركة
تضيــف قيمــة إلــى الســوق .ومبجــرد العثــور علــى عــرض القيمــة
فــي الســوق .بحلــول نهايــة هذه اجللســة ،ســيتمكن املشــاركون
مــن فهــم مفهــوم تصميــم املشــاريع ،وتوفيــر املصــادر ،وجمــع
التبرعــات  ،والتعــاون  ،واملســؤولية االجتماعيــة للشــركات بهدف
الوصــول إلــى مشــاريع مســتدامة ميكــن أن توجــد فــرص العمــل
وتوفــر خدمــة للمجتمــع احمللــي ..
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كلية االداب بجامعة بغداد تنظم اجتماع لجنة عمداء كليات اآلداب
واللغات في الجامعات العراقية
نظمــت كليــة اآلداب فــي جامعــة
بغــداد اعمــال اجللســة األولــى
الجتمــاع جلنــة عمــداء كليــات اآلداب
واللغــات فــي اجلامعــات العراقيــة .
وناقشــت اجللســة التــي ترأســها
عميــد الكليــة االســتاذ الدكتور صالح
فليفــل عايــد اجلابــري  ،موضوعــات
عديــدة مــن ابرزهــا اســتحداث قســم
اإلعــام فــي كليــات اآلداب  ،وتطويــر
املناهــج الدراســية وكل مــا يتصــل
بهــا  ،وكذلــك توصيــف الشــهادات
واملؤهــات للمتخرجــن  ،فضــا عــن
أعمــام مدونــة الســلوك األكادميــي
علــى كليــات اآلداب واللغــات .
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مركز بحوث السوق يقيم دورة تدريبية عن تطبيقات جهاز
كروماتوغرافي السائل
وتطبيقاتهــا العمليــة وكيفيــة اجــراء احلســابات كمــا
تضمــن شــرح العمليــة عــن اجــزاء اجلهــاز وكيفيــة
عملــه .
وفــي ختــام الــدورة التدريبيــة وزع مديــر املركــز شــهادات
مشــاركة علــى املتدربــن الذين اثنــوا علــى اداء احملاضرين
واملعلومــات التــي اكتســبوها مــن احملاضــرات والتدريبــات
العمليــة التــي قدمــت اثنــاء الــدورة باإلضافــة الــى
ترحيــب مديــر املركــز وتعــاون وحــدة التعليــم املســتمر
فــي املركــز بــكل مــا قدمتــه مــن تســهيالت وخدمــات
للمتدربــن.
أقــام مركــز بحــوث الســوق وحمايــة املســتهلك /جامعــة
بغــداد دورة تدريبيــة بعنــوان تطبيقــات جهــاز كروماتوغرافــي
الســائل عالــي االداء  HPLCبرعايــة وحــدة التعليــم املســتمر
التابعــة الــى املركــز.
افتتــح الــدورة مديــر املركــز االســتاذ املســاعد الدكتــور
يحيــى كمــال خليــل بكلمــة ترحيبيــة باحلضــور واملشــاركني
مــن مختلــف اجلهــات العلميــة اخملتصــة .
وقــد حتــدث مــن خاللهــا عــن اهميــة الــدورة التــي جــاءت
ضمــن توجيهــات رئيــس جامعــة بغــداد فــي تطويــر
الكفــاءات واملــاكات االكادمييــة العلميــة  ،وقــدم فــي اليــوم
االول مــن الــدورة االســتاذ املســاعد الدكتــورة عليــاء ســعدون
عبدالــرزاق الفراجــي محاضــرة بعنــوان اهميــة تطبيقــات
جهــاز كروماتوغرافــي الســائل عالــي االداء  ،HPLCحتدثــت
مــن خاللهــا عــن حملــة تاريخيــة عــن كروماتوغرافيــة الســائل
عالــي االداء والتعريــف بتعاريــف عنــه واســس عملــه وانوعها
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ر ئيــس مجلــس ا الد ارة
أ  .د  .عــا ء عبد احلســن عبد
ا لر سو ل
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