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عقــد قســم ضمــان اجلــودة واالعتمــاد االكادميــي 
رئيــس  ترأســها  التــي  العشــرين  جلســته 
ــن  ــد احلس ــاء عب ــتاذ الدكتورع ــة االس اجلامع

ــول.  ــد الرس عب
ــة  ــت مطروح ــاور كان ــدة مح ــس ع ــاول اجملل وتن
مناقشــات  وبعــد  االعمــال،  جــدول  علــى 
مســتفيضة للعمــل علــى احلفــاض علــى املكانة 
ــون  ــا الباحث ــف عنده ــي وق ــتراتيجية الت االس
ــى  ــون عل ــد اجملتمع ــد اك ــات، فق ــي ام اجلامع ف
عــدة توصيــات كالتهيئــة القامــة الــدورة االولــى 
التدقيــق الداخلــي وفــق املواصفــة الدوليــة، 

رئيس جامعة بغداد يترأس الجلسة العشرين لقسم ضمان الجودة

ــتفادة  ــكيات لاس ــث التش ــى ح ــل عل والعم
مــن البيانــات اخلاصــة بتقييــم االداء للعــام 
ــك  ــر بذل ــداد تقاري ــن اع ــاً ع )2017-2018(، فض
ــاط  ــد نق ــهم وحتدي ــي مجالس ــتها ف ومناقش
الضعــف ومعاجلتهــا، كذلــك مناقشــة تطبيقات 
احلكومــة االلكترونيــة وربــط تشــكيات اجلامعــة 
ــة  ــن صح ــتفادة م ــة لاس ــبكة فعال ــن ش ضم
وســامة البيانــات وتقليــل الوقــت واجلهــد، 
ومناقشــة تقاريــر الزيــارات امليدانيــة لبعــض 
ــة  ــرات التعليمي ــع اخملتب ــول واق ــكيات ح التش

ــا. ــكيات جامعتن ــي تش ف

بغــداد  جامعــة  رئيــس  مســاعد  زار 
ــاعد  ــتاذ املس ــة االس ــؤون العلمي للش
الدكتــور أســامة فاضــل عبــد اللطيــف 
باســتقباله  وكان  القانــون  كليــة 
املســاعد  االســتاذ  الكليــة  عميــد 
الدكتــور علــي مطشــر عبــد الصاحــب 
ورؤســاء  العميــد  معاونــن  وبرفقــة 
. الكليــة  فــي  العلميــة  الفــروع 
وتأتــي هــذه الزيــارة التفقديــة مــع 
بــدأ االمتحانــات النهائيــة للفصــل 
الدراســي االول لعــام 2019/2018 ، وجتول 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية يزور كلية القانون
املســاعد العلمــي فــي الكليــة 
وتفقــد القاعــات االمتحانيــة 
ــع علــى طبيعــة االســئلة  واطل
االمتحانيــة والتأكــد مــن توفيــر 
املســتلزمات الضروريــة وتهيئــة 
االجــواء الدراســية املناســبة .
عبــد  اســتمع  جانبــه  مــن 
اللطيــف الــى عــرض موجــز 
قدمــه عميــد الكليــة عــن عمل 
ــا  ــاطاتها ووحداته ــة ونش الكلي
العلميــة  وفروعهــا  االداريــة 
وهيئتهــا التدريســية واالداريــة .

جامعــة  رئيــس  اســتقبل 

ــاء  ــور ع ــتاذ الدكت ــداد االس بغ

ــول  ــد الرس ــن عب ــد احلس عب

ــفير  ــاص الس ــه اخل ــي مكتب ف

ــتاذ  ــراق االس ــدى الع ــي ل اليمن

اخلضــر احمــد مرمــش.

اهــم  اجلانبــان  واســتعرض 

ــن  ــتركات ماب ــات واملش العاق

الســيما  واليمــن  العــراق 

التعليــم  مجــاالت  فــي 

اذ شــدد   ، العلمــي  والبحــث 

مــد  علــى  اجلامعــة  رئيــس 

ــع  ــي م ــاون العلم ــور التع جس

اجلامعــات اليمنيــة فــي شــتى 

اجملــاالت.

مــن جانبــه اعــرب الســفير 

مرمــش عــن ســعادته لوجــوده 

وســط اعــرق جامعــة علــى 

العربيــة،  البــاد  مســتوى 

أم الجامعات تستضيف السفير اليمني لدى العراق

ماضيــه  اليمــن  ان  مضيفــاً 

دراســية  منــح  توفيــر  فــي 

للطلبــة اليمنــن للدراســة 

بغــداد،  اجلامعــات  ام  فــي 

ــن  ــدد م ــة ع ــن رغب ــاً ع فض

اليمنيــة  اجلامعــات  رؤســاء 

بزيــارة جامعــة بغــداد لاطــاع 

علــى اخــر ماتوصلــت اليــه 

فــي مجــاالت البحــث العلمــي 

والنشــاطات العلميــة االخــرى .

مــن جانبــه وجــه عبــد الرســول 

دعــوة الــى رئيــس جامعــة عدن 

ــر  ــداد يذك ــة بغ ــارة جامع لزي

ــر  ــا االث ــات كان له ان ام اجلامع

الواضــح فــي تأســيس عــدد من 

ــة  ــن وخاص ــي اليم ــات ف الكلي

ــة  ــي جامع ــة ف ــة الصيدل كلي

ــدن. ع

ــة  ــة الهندس ــتقبلت كلي اس
املتحــدة  االمم  مــن  وفــد 
واليونســيف ممثــا مبستشــارة 
االمم املتحــدة للبيئــة والتغيير 

الجامعة األم تستقبل وفدًا من االمم المتحدة 

املناخــي الســيدة ســليفيا 
ــة  ــام منظم ــر ع ــا ومدي كاي
للطفولــة  املتحــدة  االمم 
العــراق.   فــي  )اليونســيف( 

وهدفــت الزيــارة الــى االطــاع 
علــى مــدى االهتمــام الكليــة 
لتكيــف وتقلــل آثــار التغييــر 
ومــا  العاملــي  املناخــي 

يتعــرض لــه مــن نقــص فــي 
ــة . ــوارد املائي امل

مبجموعــة  الوفــد  والتقــى 
كليــة  اســاتذة  مــن 
نشــروا  الذيــن  الهندســة 
وحصلــوا  عامليــة  مجــات 
علــى بــراءات اختــراع فــي 

اجملــال. هــذا 
وســعى الوفــد الزائــر الــى 
مــع  التعــاون  توســيع 
اخملتلفــة  الدولــة  دوائــر 
بقطاعيهــا العــام واخلــاص 
وســائل  ايجــاد  لغــرض 
ــول متكــن الباحثــن مــن  وحل
ــة  ــم البحثي ــق نتائجه تطبي
علــى منظومــات صناعيــة 
وحقليــة محليــة وعامليــة.

اســتقبل املســاعد العلمــي لرئاســة جامعــة 
بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة 
ــران  ــة اي ــد جامع ــف وف ــد اللطي ــل عب فاض
للعلــوم والتكنولوجيــا لبحــث اســتمرار افــاق 

ــن. ــن اجلامعت ــترك ب ــاون املش التع
وأكــد املســاعد العلمــي جلامعــة العلــوم 
والتكنولوجيــا ابــو الفضــل واحــدي عــن رغبــة 
اجلانــب االيرانــي لفتــح افــاق للتعــاون العلمــي 
مــع نظيرتهــا فــي بغــداد، بعــد ان قــدم واحدي 
نبــذة مختصــرة عــن جامعتهــم كونهــا مــن 
اجلامعــات العريقــة والتــي احتلــت مراتــب 

ــران. ــى مســتوى جامعــات اي ــزة عل ممي

مساعد رئيس جامعة بغداد يبحث آفاق التعاون العلمي مع جامعة أيران 
للعلوم

هــذا ومتــت مناقشــة جتديــد مذكــرة التفاهــم 
والتــي  اجلامعتــن  بــن  مســبقاً  املوقعــة 
وقعــت عــام 2012 فــي مختلــف التخصصــات 

ــانية. ــة واإلنس العلمي

كلية االداب تنظم 
مؤتمرها العلمي الدولي 

السنوي

تعاون بحثي بين كلية 
الهندسة وجامعة سوانبيرن 

االسترالية
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الشــؤون  قســم  عقــد 
العلميــة فــي رئاســة جامعــة 
ــة  ــل خاص ــة عم ــداد ورش بغ
ــية  ــازات الدراس ــوع االج مبوض
وضوابــط القبــول، برئاســة 
اجلامعــة  رئيــس  مســاعد 
ــتاذ  ــة االس ــؤون العلمي للش
الدكتــور اســامة  املســاعد 

. اللطيــف  عبــد  فاضــل 

االجازات الدراسية في ورشة عمل موسعة 
تعقدها الجامعة األم 

عرضــا  الورشــة  وتضمنــت 
الواجــب  الضوابــط  ألهــم 
املتقــدم  فــي  توفرهــا 
ومنــح  العليــا  للدراســات 
واكــد  الدراســية،  االجــازة 
القائمــون علــى الورشــة ان 
يكــون التقــدمي الكترونيــا عــن 
االلكترونــي  املوقــع  طريــق 
ــية  ــازات الدراس ــاص باالج اخل

داخــل العــراق ، وتكــون معايير 
املتقدمــن  بــن  املفاضلــة 
مبــا يتوافــق مــع تعليمــات 
ــنوات  ــية وس ــازة الدراس االج
اخلدمــة والتخصــص وبــراءات 
املتقــدم  وعمــر  االختــراع 
عــن  فضــا   ، ومعدلــه 
ــراءات  ــورة وب ــوث املنش البح

. االختــراع 

العلــوم  كليــة  وقعــت 
جامعــة  فــي  السياســية 
تعــاون  اتفاقيــة  بغــداد 
متبــادل مــع مجلــس النــواب 
بحضوراألمــن  العراقــي 
العــام جمللــس النــواب صــاح 
ــز.  ــد العزي ــد عب ــن احم الدي
كليــة  عميــد  واشــارت 
العلــوم السياســية االســتاذ 

كلية العلوم السياسية توقع اتفاقية تعاون علمي 
مع البرلمان العراقي

فــرح  الدكتــورة  املســاعد 
ــرورة  ــى ض ــن ال ــاء حس ضي
فتــح آفــاق التعــاون العلمــي 
مــع مجلــس النــواب، معربــة 
يكــون  بــأن  أملهــا  عــن 
داعمــا  النــواب  مجلــس 
ــة  ــة الكلي ــاتذة وطلب لإلس
طاقــات  تخــرج  لضمــان 
شــبابية كفــوءة فــي مجــال 

ان  مبينــة  اختصاصهــم، 
وضــع  بحثــت  االتفاقيــة 
موضــع  البحثــي  اجلهــد 
التنفيــذ فــي مهــام اجمللــس 
ــاءات  ــن الكف ــتفادة م واالس
فــي  ودعمهــا  العراقيــة 
ــة  ــب الطلب ــا وتدري مجاالته
العشــر االوائــل فــي قبــة 

العراقــي. البرملــان 
انتخــب التدريســي فــي قســم اللغــة الفارســية 
ــور  ــاعد الدكت ــتاذ املس ــات االس ــة اللغ ــي كلي ف
ــن  ــم مؤمتري ــان حتكي ــي جل ــو ف ــر عض ــم مزه رحي

ــران . ــة طه ــي جامع ــن ف دولي
ــر  ــم املؤمت ــة حتكي ــي جلن ــر  ف ــاب مزه اذ مت انتخ
ــانية  ــوم االنس ــوث االدارة والعل ــي بح ــادس ف الس
ــه  ــا مت انتخاب ــي ايران،كم ــران ف ــة طه ــي جامع ف
ــي األول  ــر الدول ــم املؤمت ــة حتكي ــي جلن ــوا ف عض

ــة.  ــات املتداخل للدراس

انتخاب تدريسي من كلية اللغات 
 في تحكيم مؤتمرين دوليين

ُ
عضوا

ــي  ــة اخلوارزم ــة الهندس ــي كلي ــس ف ــة امليكاترونك ــم هندس ــن قس ــي م ــل التدريس  حص
ــنطن  ــة واش ــي جامع ــوراه ف ــة الدكت ــث لدراس ــي واملبتع ــر ناج ــرب عم ــاعد يع ــتاذ املس االس
االمريكيــة علــى بــراءة اختــراع مــن جامعــة واشــنطن فــي ســانت لويــس بالواليــات 

تدريسي من الهندسة الخوازرمي يحصل على براءة 
اختراع من جامعة واشنطن

بحثــه  عــن  وذلــك   ، املتحدةاالمريكيــة 
املوســوم  )أنظمــة وطــرق كشــف العناصــر 
باســتخدام  واملغمــورة،  املســتهدفة 
. املتداخلــة(  الصوتيــة  فــوق  االشــارات 
Bio-  وتضمنــت بــراءة االختــراع تصميــم
متحســس  Mechatronics باســتخدام 
so- ــم ــة يس ــوق صوتي ــات ف ــد موج ىومول
1mm يســتخدم  nomicrometery بقطر 
ــي  ــتخدم ف ــا يس ــة ، كم ــات طبي لتطبيق
ــددة  ــة ومح ــام معين ــاق اجس ــال التص ح
بالنانوغــرام علــى احــدى هــذه  وبــاوزان 
االشــارة  اســتقبال  ويتــم  املتحسســات 
الثالــث  املتحســس  مــن  املتداخلــة 
الكترونيــة  دائــرة  الــى  ارســالها  يتــم 
ــرض. ــذا الغ ــي له ــن التدريس ــة م مصمم

التقــت التدريســية فــي قســم مكافحــة التصحــر لكليــة علــوم الهندســة 
ــب  ــن النخ ــة م ــع مجموع ــوش م ــد عنك ــرة احم ــورة جب ــة  الدكت الزراعي
العراقيــة مــن البرملانيــات وناشــطات واعاميــات برئيــس اجلمهوريــة العراقية 
ــرأة  ــد امل ــف ض ــة العن ــال مناهض ــي مج ــك ف ــح وذل ــم صال ــور بره الدكت
ــي  ــة ف ــانية القيم ــالتها االنس ــا ورس ــن أداء واجبه ــا م ــا ومتكينه وانتصاره

اجملتمــع.
واوضــح رئيــس اجلمهوريــة فــي لقائــه معهــن ان املــراة تعرضت الــى اضطهاد 
ــن  ــا م ــوم حلمايته ــة وآن االوان الي ــة املاضي ــب الزمني ــة احلق ــان طيل وحرم
ــاركتها  ــل ومش ــل العم ــن اج ــا م ــي وانصافه ــي واالجتماع ــز الطبق التميي
احلقيقيــة مــع الرجــل فــي ادارة شــؤون احليــاة وتســلمها املســؤوليات واتخــاذ 

القــرارات فــي ادارة البلــد .

تدريسية من كلية علوم الهندسة الزراعية تلتقي 
رئيس جمهورية العراق

اســتضاف فــرع معاجلــة وجتميــل األســنان فــي كليــة طــب االســنان 
ــاعد  ــتاذ املس ــدا األس ــي  كن ــة ف ــا البريطاني ــة  كولوبي ــي بجامع التدريس
الدكتــور أحمــد طــارق اللقــاء محاضــرة بعنــوان ) طــرق التشــخيص والعــاج 

ــدا(. ــي كن ــت ف ــادره أجري ــاالت ن ــة حل املمكن
وتضمنــت احملاضــرة طــرق التشــخيص والعــاج املمكنــة حلــاالت نــادره أجريت 
ــنان  ــذور األس ــوفان ج ــن س ــة ع ــلبية الناجت ــج الس ــدا ومنها النتائ ــي كن ف
ولاســطح اخلارجيــة والداخليةوكيفيــة إختيــار العــاج املائــم والناجــح فــي 
ــادرة  ــة ن ضــوء مــا ســبق، ومت عــرض مجموعــة متنوعــة مــن حــاالت مرضي
ــي )  ــة ف ــا البريطاني ــة  كولوبي ــي جامع ــا ف ــر مبعاجلته ــتاذ الزائ ــام األس وق

كنــدا ( .

كلية طب االسنان تستضيف تدريسي من جامعة 
كولوبيا البريطانية إللقاء محاضرة

ــروع  ــي مش ــة اآلداب ف ــي كلّي ــار ف ــم اآلث ــاتذة قس ــن أس ــدد م ــارك ع ش
التعــاون الدولــي )والدو( فــي جامعــة بولونيــا .

ــر املناهــج العلميــة لطلبــة الدراســات االوليــة  وهــدف املشــروع الــى تطوي
ــج  ــتعمال برام ــة ، واس ــة احلديث ــار العلمي ــات االث ــق تنقيب ــا ، وطرائ والعلي
ــي ،  ــث العلم ــة البح ــة كتاب ــا خلدم ــة وتوظيفه ــة حديث ــة الكتروني علمي
ــتوعبات  ــن مس ــره ضم ــة نش ــي وامكاني ــث العلم ــة البح ــن عومل ــاً ع فض
اجملــات العلميــة العامليــة الرصينــة ، والتعــرف علــى طبيعــة عمــل املتاحــف 

ــا . فــي ايطالي

كلية االداب تشارك في مشروع التعاون 
الدولي في جامعة بولونيا

ــاء  ــم اإلحص ــيي قس ــن تدريس ــدد م ــارك ع ش
بكليــة االدارة بفعاليــات املؤمتــر العلمــي الدولــي 
الســادس الحتــاد اإلحصائيــن العــرب الــذي انعقــد 
فــي العاصمــة األردنيــة عمــان حتــت شــعار 
ــة  ــا نحــو التنمي )تناغــم اإلحصــاء  والتكنولوجي
املســتدامة( بحضــور عــدد من الــوزراء واملســؤولن 
مــن مختلــف الــدول العربيــة واملنظمــات الدولية 
وبدعــم مــن عــدد مــن اجلهــات العربيــة والدوليــة. 
جــرت مناقشــة 54 بحثــا علميــا مت اختيارهــا مــن 

ــر. ــى املؤمت ــت إل ــا قدم ــوع 127 بحث مجم
وتضمنــت اجللســات البيانــات اإلداريــة واإلحصــاء 
مختلفــة  مواضيــع  مناقشــة  ومت  الســكاني 
للمؤمتــر  أألساســية  األهــداف  فــي  تصــب 

كلية اإلدارة واالقتصاد تشارك بفعاليات المؤتمر العلمي 
الدولي التحاد اإلحصائيين العرب

وطننــا  فــي  اإلحصــاء  بعمليــة  وللنهــوض 
العربــي نحــو التقــدم ومواكبــة التطــور العلمــي 

والتكنولوجــي.
وتوصــل املؤمتــر إلــى عــدد مــن التوصيــات أهمهــا 
ضــرورة توظيــف اخلبــرات اإلحصائيــة فــي تطويــر 
اجملتمعــات العربيــة واالهتمــام بالرقــم اإلحصائــي 
تهــم  التــي  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الدقيــق 
ــة  اجملتمعــات العربيــة فــي القطاعــات االقتصادي
ودعــم  توجيــه  ويلــزم  املســتدامة  والتنميــة 
ــهم  ــي تس ــة الت ــة والتطبيقي ــاث العملي األبح
ــة  ــول الناجحــة ملشــاكل حقيقي فــي وضــع احلل
ــال  ــذا اجمل ــم ه ــى دع ــز عل ــع و التركي ــي اجملتم ف

ــتدامة. ــة املس ــه التنمي ــي وتوجي البحث

ناقــش فــرع التشــخيص الفمــي فــي  كليــة طــب 
األســنان بجامعــة بغــداد  رســالة املاجســتير 
ــت  ــر زي ــون لتأثي ــر املل ــم الدوبل ــومة )تقيي املوس
ــى شــفاء  ــذور الشــيا عل ــت ب ــذور اليقطــن وزي ب
اجلــروح فــي اجللــد فــي الفحــص النســيجي 
علــى ذكــور اجلــرذان( للطالبــة رنــا فــوزي صالــح .
و تضمــن البحــث تعريــف اجلــرح وهــو العرقلة في 
البنيــة التشــريحية الطبيعيــة لانســجة مما يؤدي 
إلــى فقــدان إســتمرار الظهارة مــع أو بــدون فقدان 
ــدان  ــن فق ــا ع ــفلي ، فض ــام الس ــيج الض النس
النزاهــة التشــريحية والوظيفية لانســجة احلية.
ــرح  ــق اجل ــادة غل ــو إع ــرح ه ــاج اجل ــدف ع واله
بأســرع وقــت ممكــن واســترجاع وظيفــة األنســجة 
ــو  ــام ه ــة االلتئ ــي عملي ــاعدة ف ــائل املس والوس
ــن  ــا م ــيا وهم ــذور الش ــت ب ــن وزي ــت اليقط زي
الزيــوت الشــائعة االســتعمال فــي طب األعشــاب 
ــات ومضــادات  الحتوائهــا علــى مضــادات االلتهاب
األكســدة وكذلــك ألنهــا تعــد مــن املصــادر 
اجليــدة للحوامــض الدهنيــة غيــر املشــبعة  .

كلية طب االسنان تناقش تأثير بعض 
الزيوت على شفاء الجروح

الســوق  بحــوث  مركــز  نظــم 
ندوتــه  املســتهلك  وحمايــة 
املوســومة )االبحاث  العلميــة 
وســبل  والنتاجــات  العلميــة 
اجملتمــع( . خدمــة  فــي  تطبيقهــا 
وتضمنــت النــدوة آليــات ربــط النتاجات 
العلميــة مبشــكات اجملتمــع اليجــاد 
التــي  والتحديــات  املناســبة  احللــول 
العلميــة  النتاجــات  تواجــه تطبيــق 

االبحاث العلمية وسبل تطبيقها في خدمة 
المجتمع في ندوة بمركز بحوث السوق

اجملتمعيــة  الشــراكة  عــن  فضــا   ،
العملودورهــا  ســوق  مــع  والعاقــة 
ــي. ــث العلم ــل البح ــم ومتوي ــي دع ف
كمــا تناولــت الندوة امكانية االســتفادة 
مــن االبحــاث العلميــة التطبيقيــة 
، فضــا عــن دور  بــراءات االختــراع  و 
القطــاع العــام واخلــاص فــي متويــل 
البحــث  العلميةلتســويق  االبحــاث 
العلمــي ودوره فــي خدمــة اجملتمــع .

ــوم  ــد للعل ــن رش ــة اب ــة التربي ــتضافت كلي اس
ــاء  ــة لرؤس ــة القطاعي ــاع اللجن ــانية اجتم اإلنس
اقســام اللغــة العربيــة فــي كليــات التربيــة 
ــد  ــاون العمي ــور مع ــة ، بحض ــات العراقي باجلامع
واملاليــة األســتاذ املســاعد  االداريــة  للشــؤون 
الدكتــور رحيــم معــارج وعــدد مــن رؤســاء اقســام 
اللغــة العربيــة فــي جامعــة بغــداد وكربــاء 
،صــاح الديــن ، النجــف ، االنبار ، واســط ، ميســان 

ــة . ــات العراقي ــن اجلامع ــا م ــوك ، وغيره ، كرك
ــد   ــي اجلدي ــام الفصل ــق  النظ ــة تطبي ومت مناقش
وإقــرار العمــل بــه فــي األعــوام القادمــة ، والتــي 
ــي  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــت وزارة التعلي دع
املــواد  مفــردات  عــن  فضــا   ، اعتمــاده  الــى 
ــع  ــاعات وجمي ــدات والس ــدد الوح ــية وع الدراس
ــة . ــج العلمي ــر املناه ــة بتطوي ــا املتعلق القضاي

التربية ابن رشد تستضيف اجتماع رؤساء اقسام اللغة العربية في كليات التربية كافة 

ناقــش قســم الدراســات املاليــة باملعهــد العالــي 
للدراســات احملاســبية واملاليــة للدراســات العليــا 
رســالة املاجســتير املوســومة )تأثيــر ضريبــة 
االتصــاالت  شــركات  ربحيــة  فــي  املبيعــات 
االتصــال  شــركات  فــي  تطبيقيــة  دراســة   -
ــرمي  ــي ك ــب عل ــر( للطال ــامت أثي ــيل واخل أسياس

راضي. 
وهدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى دقــة وصحة 
وجهــات النظــر والنظريــات االكادمييــة التي تشــير 
الــى وجــود تأثيــر للضرائــب غيــر املباشــرة ومنهــا 
ضريبــة املبيعــات علــى ســلوك املســتهلكن 
ومــدى امكانيــة اســتخدام ذلــك النــوع مــن 

ــع. ــراد اجملتم ــات اف ــم بتوجه ــب للتحك الضرائ

المعهد العالي للدراسات المحاسبية يناقش تأثير ضريبة المبيعات في شركات 
االتصاالت

ــة  ــرض ضريب ــن ف ــدة ع ــار املتول ــة االث ــى دراس ــل عل ــى العم ــل إل ومت التوص
املبيعــات علــى خدمــات االتصــاالت ومــا احدثتــه مــن تغييــرات فــي ســلوك 
املســتهلكن, مــن جانــب رضــا املكلفــن احلقيقــن بدفــع ضريبــة املبيعــات 

عــن نســبتها ووجهــة نظرهــم فــي مســألة االســتمرار فــي فرضهــا.

كليــة  فــي  الكيميــاء  علــوم  قســم  نظــم 
الهيثــم  ابــن   / الصرفــة  للعلــوم  التربيــة 
تــرددات  تأثيــر  حــول  توعويــة  علميــة  نــدوة 
االنســان  صحــة  عــل  النقالــة  الهواتــف  أبــراج 
. القســم  تدريســيي  مــن  عــدد  فيهــا  حاضــر 
وناقشــت النــدوة تأثیــر أبــراج تقویــة إرســال الهواتف 
ــد  ــا ق ــة وم ــان العام ــة اإلنس ــى صح ــة عل اخللوي
ــاز  ــاغ واجله ــف الدم ــى وظائ ــرار عل ــن أض ــببه م تس
ــدن  ــي امل ــام ف ــراج تق ــذه األب ــة أن ه العصبي،خاص
ــكنیة . ــاء الس ــط األحی ــازل ووس ــطوح املن ــوق س ف
كمــا توصلــت النــدوة الــى اضــرار الهاتــف  احملمــول ، 
والتــي تتمثــل بالشــعور املســتمر بالصــداع و اإلضــرار 
بصحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة، وتزيــد مــن 
ــاز  ــات اجله ــب واضطرب ــراض القل ــة بأم ــر اإلصاب خط
ــا  ــذوق ، فض ــة الت ــى حاس ــر عل ــي، كالتأثي العصب
ــم،  ــن العق ــبب له ــاء إذ يس ــى النس ــر عل ــن التأثي ع
ــا. ــل وجنينه ــرأة احلام ــة امل ــى صح ــر عل ــا ويؤث كم

تأثير ابراج الهاتف 
النقال على صحة 
االنسان في ندوة 

اقامتها التربية ابن 
الهيثم
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أســاتذة  مــن  عــدد  قــدم 
املدنيــة  الهندســة  قســم 
ــم  ــة بحوثه ــة الهندس بكلي
اقامــة  عبــر  ومقترحاتهــم 
النقاشــية،  احللقــات 
الدكتــور  االســتاذ  وحصــل 
عبــاس عبــد اجمليــد عــاوي 
مشــاركه  شــهاده  علــى 
ســوانبيرن  جامعــه  مــن 
ــار  ــاده اعم ــوع اع ــن موض ع
فــي  املتضــررة  اجلســور 

. العــراق 

تعاون بحثي بين كلية الهندسة وجامعة سوانبيرن 
االسترالية

وأتــى هــذا النشــاط فــي اطــار 
التوأمــة بن قســم الهندســة 
املدنيــة فــي كليــه الهندســة 
وقســم  بغــداد  بجامعــة 
الهندســة املدنيــة املناظــر في 
جامعه ســوانبيرن االســترالية 
ــا  ــام به ــي ق ــارة الت ــد الزي بع
ــم  ــاتذة القس ــن أس ــدد م ع
االســترالية  للجامعــة 
ــورات  ــر تط ــى اخ ــوف عل للوق
ــج  ــد املناه ــية وتوحي الهندس
مــع قســم الهندســة املدنيــة 

ــداد  ــه بغ ــي جامع ف

نظمــت كليــة التربيــة البدنيــة 
امللتقــى  الرياضــة  وعلــوم 
الدولــي  الرياضــي  العلمــي 
بالعلــم   ( شــعار  حتــت  االول 
 ،) نرتقــي  وبرياضتنــا  نبــدع 
شــخصيات  بحضــور  وذلــك 
اكادمييــة ورياضيــة معلروفــة.
تعزيــز  الــى  امللتقــى  وهــدف 
ــل  ــي نق ــي ف ــر اخلارج دور احملاض
احلديثــة  واملعــارف  العلــوم 
بجــودة  االرتقــاء  يخــدم  مبــا 
تبــادل  عــن  فضــا   ، االداء 
احلديثــة  العلميــة  االفــكار 
الرياضــة  علــوم  مجــال  فــي 

كلية التربية الرياضية تنظم حفال إلفتتاح ملتقى بغداد 
العلمي الرياضي الدولي االول

بأهميــة  العالــم  وتعريــف 
العراقــي  اجلامعــي  االســتاذ 
واملهنيــة  العلميــة  ومكانتــه 
ــات  ــراز الطاق ــل اب ــن احلف وتضم

واملواهــب الرياضيــة فــي الــدول 
ــادل  ــن  تب ــا ع ــاركة، فض املش
اخلبــرات واالفــكار بــن االســاتذة 
القــاء  كمــامت   ، اخملتصــن 

ــة  ــي كلي ــوم االرض ف ــم عل ــم قس نظ
»ادارة  العلــوم ورشــة عمــل بعنــوان 

ــاه«. ــراع املي ص
ــى حتــدي  ــوف عل وهدفــت الورشــة الوق

كلية العلوم تبحث في ورشة عمل ادارة صراع المياه في العراق

وكيفيــة  والفــرات  دجلــة  ميــاه  صــراع 
ــن  ــن النهري ــة وادارة هذي ــة املائي ــاوز االزم جت
ــر  ــي لانه ــريان الرئيس ــدان الش ــن يع اللذي
فــي العــراق، فضــا عــن التعريــف باالزمــات 

وسياســتها  املائيــة 
املــدى  علــى  وتأثيراتهــا 

. املتوســط والبعيــد 
وتناولــت الورشــة كيفيــة 
اخلاصــة  احللــول  وضــع 
دجلــة  نهــري  بــادارة 
همــا  واللــذان  والفــرات 
السياســة  مــن  جــزءا 
الدوليــة للــدول التــي ينبع 
منهــا وميــر عــن طريقهــا، 
املطلوبــة  والعاقــات 
الجــل تنظيــم توزيعهــا 
الرئيســية  والتحديــات 
ووضــع  تواجههــا  التــي 
االكادمييــة  احللــول 

. لتجاوزهــا  املناســبة 

ــتراتيجية  ــات االس ــز الدراس ــتضاف مرك اس
والدوليــة الســفير الصيني  تشــن ويتشــينغ 
اللقــاء محاضــرة حــول  العاقــات الصينيــة 
ومبــادرة احلــزام والطريــق  .وتضمنــت احملاضرة 
دعــوة الصــن للعــراق الــى التطــور املشــترك 

مركز الدراسات الدولية يستضيف السفير الصيني

املنشــآت  وتواصــل  السياســات  وتناســق 
وتســيير التجــارة بعــد 40 عامــاً مــن االنفتــاح 

ــور . والتط
ــه تاريــخ الصــن  وبــن ويتشــينغ فــي محاضرت
القــدمي وعاقــة بلــده بالعــراق ، إذ كان الطريــق 

ــق  ــو طري ــا ه ــط بينهم الراب
ضــرورة  موضحــا   ، احلريــر 
منــح هــذا الطريــق االهميــة 
ــه يعــد تاريخــا  الكافيــة كون

ــا . ــا حضاري وارث
الصينــي  الســفير  وأكــد 
ــدمي  ــى تق ــاده ال ــتعداد ب اس
فــي  العــراق  الــى  الدعــم 
كــون  الطاقــة  مجــاالت 
العــراق يعــد مــن اكبــر الــدول 
املصــدرة للنفــط ومســاعدته 
البنــى  اعمــار  اعــادة  فــي 
ــوة  ــن ق ــا ع ــة ، فض التحتي
التــي  الصناعــي  االنتــاج 
يحتاجهــا العــارق وحتســن 
املواطنــن الســترداد  حيــاة 
قدرتــه الصناعيــة وتطويرهــا.

اختيرالتدريســي فــي قســم علــوم احلاســوب  
ــم  ــن الهيث ــة /اب ــوم الصرف ــة للعل ــة التربي بكلي
زيــاد عاكــف مقومــا علميــا  الدكتــور عمــر 
IEEE Trans- )للبحــوث املنشــورة فــي مجلــة 
actions on Information Forensics and Se-
)IEEE(  إذ  ملؤسســة  التابعــة  العامليــة   )curity
تختــص هــذه اجمللــة فــي مجــال االدلــة اجلنائيــة 
االلكترونيــة وأمــن املعلومــات  والعلــوم والتقنيات 
عــن   ً فضــا  بهمــا  املتعلقــة  والتطبيقــات 
ــي  ــة  وه ــات املراقب ــة ، تطبيق ــات احليوي القياس
ــر مقــداره )5.824( وتصنــف مــن  ذات معامــل تأثي
ــى  ــتنادا ال ــة اس ــة املرموق ــات العلمي ــن اجمل ضم

 )IEEE( ــا ــرة له ــة الناش املؤسس

ــة  ــة التربي ــي كلي ــاة ف ــوم احلي ــم عل ــم قس نظ
للعلــوم الصرفــة /ابــن الهيثــم ورشــة عمــل 
حــول  معوقــات البحــث العلمــي فــي اجلامعــات 

ــة . العراقي

التربية ابن الهيثم تنظم ورشة عمل حول  معوقات البحث 
العلمي في الجامعات العراقية

و ســلطت ورشــة العمــل الضــوء علــى مفهــوم 
ــا ً  ــه فض ــه وخصائص ــي واهميت ــث العلم البح
عــن  اســتعراض اهــم شــروط ومتطلبــات البحــث 

ــه. العلمــي ومعوقات
 ، التوصيــات  مــن  بعــدد  الورشــة  وخرجــت 
ــات  ــتقال اجلامع ــى اس ــل عل ــرورة العم منهاض
ــق  ــل خل ــن اج ــي م ــث العلم ــب البح ــي جان ف
ــي  ــدم العامل ــب التق ــة تواك ــة صحي ــة علمي بيئ
وتعزيــز البحــث العلمــي عــن طريــق نوعيــة 
ــب  ــي اللق ــدرج ف ــب الت ــة بحس ــوث املقدم البح
العلمــي ،فضــا ً عــن التعاقــد مــع مجــات 
ــن  ــيعزز م ــة س ــة معروف ــة وعاملي ــة اقليمي علمي

قيمــة ومصداقيــة البحــوث املنشــورة.

عقــدت كليــة العلــوم السياســية محاضــرة علميــة بعنــوان »الــدور الرقابــي 
ــر  للنائبــات فــي مجلــس النــواب العراقــي مــن 2006-2018«، وبحضــور مدي
قســم البحــوث البرملانيــة فــي مجلــس النــواب العراقــي الدكتــور مصطفــى 

الناجــي وعــدد مــن طلبــة وتدريســيي الكليــة .
ــات  ــي والصعوب ــا السياس ــة ودوره ــرأة العراقي ــة امل ــرة جترب ــت احملاض وتناول
ــام،  ــكل ع ــأن بش ــذا الش ــة به ــات املتخصص ــة الدراس ــا، وقل ــي تواجه الت
فضــاً عــن خصوصيتهــا كممثلــة فــي مجلــس النــواب العراقــي بعــد العام 
ــي  ــة ف ــرأة العراقي ــريعية للم ــة التش ــة التجرب ــن خصوصي 2003، اذ تكم
مجلــس النــواب فــي عــدة جوانــب، منهــا انهــا جــاءت علــى اســاس دســتور 
عراقــي دائــم اكتســب شــرعيته مــن خــال التصويــت عليــه باالغلبيــة مــن 
العراقيــن، كمــا انهــا انبثقــت فــي ظــل جتربــة دميوقراطية وتعدديــة حزبيــة 
ــا”  ــق فــرض نظــام “الكوت ــت ايضــا عــن طري ــة ات ــدة، اذ هــذه اخلصوصي ولي

النســوية فــي التمثيــل النيابــي. 

العلوم السياسية تعقد محاضرة عن الدور الرقابي 
للنائبات في مجلس النواب العراقي

قســم  فــي  التدريســية  شــاركت 
اللغــة االنكليزيــة  بكليــة التربيــة 
رغــد  املســاعد  املــدرس  للبنــات 
فهمــي اعجمــي فــي املؤمتــر الســادس 
عشــر للعلــوم االنســانية املنعقــد 
ــس  ــي باري ــوربون ف ــة الس ــي جامع ف
ببحثهــا املوســوم )اســتخدام االجهــزة 
طلبــة  علــى  واثرهــا  االلكترونيــة 

قســم اللغــة االنكليزيــة(.
واكــدت الباحثــة ان الطالب يســتطيع 
اللغويــة  جتديــد وحتســن مهاراتــه 
باســتخدام التكنولوجيــا مــا يولــد 
االنســاني  للتفاعــل  حافــزا مهمــا 
ــج  ــفت نتائ ــي. وكش ــادل الثقاف والتب
الطالبــات  معظــم  أن  الدراســة 
دائمــاً  التكنولوجيــا  يســتخدمن 
لرفــع مســتوى الكتابــة والتحــدث 
أن  كمــا  واالســتماع،  والقــراءة، 
باســتخدام  معظمنيســتمتعن 
اللغــة  تعلــم  فــي  التكنولوجيــا 

تدريسية من التربية للبنات تلقي بحثًا بمؤتمر العلوم 
االنسانية في فرنسا

اإلجنليزية،ويــرون أن شــبكات التواصــل 
ــا  ــر له ــج الكمبيوت ــي وبرام االجتماع
تأثيــر فعــال فــي حتســن لغتهــم 
أن  االخريــات  يــرن  اإلنكليزيةفيمــا 
ومشــغات  والســكايب  اليوتيــوب 
تأثيــر فعــال فــي  Mp3 صــار لهــا 
ــتماع. ــدث واالس ــارة التح ــن مه حتس

كرمــت األكادمييــة الدوليــة للتدريــب والتنميــة فــي جمهوريــة مصــر 
ــة  ــي جامع ــة ف ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة التربي ــد كلي ــة عمي العربي
ــاب  ــة وكت ــهادة تقديري ــي بش ــارق الربيع ــدي ط ــور ع ــتاذ الدكت ــداد االس بغ
شــكر وتقديــر وذلــك جلهــوده املبذولــة  فــي جنــاح  الــدورات التدريبيةوتطويــر  

ــة. ــرات  الرياضي اخلب
ــدة  ــة رائ ــي  أكادميي ــة، ه ــب والتنمي ــة للتدري ــة الدولي ــر ان االكادميي ويذك
ــى رفــع كفــاءة  ــي واملهنــي تعمــل عل ــر الذات ــب والتطوي فــي مجــال التدري
األفــراد عبــر التدريــب املبنــي علــى املتابعــة واملاحظــة وتوجيــه األفــراد نحــو 

ــة. ــا الصحيح ــرة بصورته ــارة واخلب ــاب امله اكتس

عميد كلية التربية الرياضية يكرم من مصر

نظمــت كليــة العلــوم لقــاءا فديويــا تلفزيونيــا عبــر تقانــة )الفديو 
ــتمرفي  ــم املس ــر والتعلي ــز التطوي ــا مرك ــي وفره ــس( الت كونفرن
ــن  ــارين م ــاء استش ــن واطب ــاتذة باحث ــن اس ــداد ب ــة بغ جامع
جامعــة بغــداد ووزارة الصحــة مــن جهــة، ونظرائهــم مــن جامعــة 

ليفربــول )University Liverpool( البريطانيــة .
وهــدف اللقــاء الــى تبــادل املعلومــات واخلبــرات العلميــة والبحثيــة 
 Project )IHLP( للتواصــل بخصــوص )مشــروع العــراق لرئــة صحيــة
Iraq Healthy Lung(( والــذي قدمــه رئيــس الفريــق البحثي املشــارك 
الدكتــور )احمــد ســالم كاظــم( ومنســقه الدكتــور )فاضــل محمد 
ــوم  ــة العل ــاة بكلي ــوم احلي ــم عل ــي قس ــين ف ــة ( التدريس لفت
ــي ذي  ــج وطن ــذ برنام ــى تنفي ــل عل ــك للعم ــداد، وذل ــة بغ جامع
اســتراتيجية تعمــل علــى تقــدمي اخلدمــات الصحيــة للمواطنــن .

وتضمنــت احملاضــرة الفديويــة مناقشــة الســبل الكفيلــة بتطويــر 
ــة  ــات الصحي ــاء باملؤسس ــراق واالرتق ــي الع ــي ف ــاع الصح القط
ومواكبــة اخــر التطــورات العلميــة والبحثيــة فــي مجــال الطــب 
البشــري مبــا يســهم فــي تطويــر نظــام صحــي متكامــل يهــدف 
ــرة  ــى فك ــم عل ــة والقائ ــرطان الرئ ــن س ــر ع ــف املبك ــى الكش ال

ــة العــراق الصحيــة . جنــاح مشــروع رئ

كلية العلوم تنظم لقاءا فديويا مع اساتذة من 
جامعة ليفربول البريطانية

اخلوارزمــي  الهندســة  كليــة  عميــد  ألتقــى 
االســتاذ الدكتــور عــاء كــرمي محمــد فــي مكتبــه 

ــوري . ــا اخل ــة ماي ــة ICDL االوربي ــة مؤسس ممثل
وتضمــن اللقــاء تقــدمي عــرض املؤسســة )البرنامج 
اخلــاص  العالــي(  التعليــم  لطلبــة  االكادميــي 
بدعــم طلبــة اجلامعــات العراقيــة عامــة وجامعــة 
بغــداد خاصــة للحصــول علــى شــهادات خاصــة 
بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت معتمــدة مــن 
ــك  ــف تل ــم لكل ــة وبدع ــة وعربي ــل دول أوربي قب
ــت  ــوص ، وعرض ــى اخلص ــة عل ــهادات للطلب الش
ــن  ــدوة ع ــية أو ن ــة نقاش ــذ حلق ــة تنفي أمكاني
أهميــة هــذه الشــهادات بالنســبة لســوق العمل.

كلية الهندسة الخوارزمي تستضيف 
ممثلة مؤسسة ICDL االوربية

ــي  ــتمر ف ــي املس ــم الطب ــدة التعلي ــت وح نظم
ــرة  ــداد محاض ــة بغ ــدي بجامع ــب الكن ــة ط كلي
بعنــوان )اســتخدام النانــو تكنولوجــي فــي عــاج 

ــرطانية(. ــراض الس األم
وتطرقــت احملاضــرة إلــى اســتخدام هــذه التقنيــة 
 ، وغيرهــا  والزراعيــة  الصناعيــة  اجملــاالت  فــي 
فضــا عــن اجملــال الطبــي فــي التشــخيص 
علــى املســتوى اجلزيئــي الصغيــر وإيصــال الــدواء 
ــا الســرطانية. ــا املســتهدفة ومنهــا اخلاي للخاي
كمــا اشــارت احملاضــرة الــى ان الباحثــون والعلمــاء 
التقنيــة  هــذه  اســتخدام  امكانيــة  اكــدوا 
للســيطرة علــى العديــد مــن أنــواع الســرطانات، 
وذلــك عبــر أحــد البروتينــات التــى تعــرف باســم 
ــا  ــداد اخلاي ــادة أع ــق بزي ــن طري »PLEKHA7«، ع

ــاً. ــا مع ــة وجتميعه الصحي

كلية طب الكندي تناقش 
استخدام النانو تكنولوجي في عالج 

األمراض السرطانية

زار وفــد مــن كليــة اإلعــام رئيــس مجلــس القضاء 
األعلــى فــي العــراق، فائــق زيــدان، برئاســة عميــد 
الكليــة األســتاذ الدكتور هاشــم حســن التميمي.
وجــاء اللقــاء بهــدف فتــح أفــاق جديــدة لتطويــر 
العاقــة بــن اإلعــام والقضــاء، كمــا تضمــن إقرار 
ــاون  ــتراتيجية للتع ــات االس ــن اآللي ــة م مجموع
ــاء  ــس القض ــام ومجل ــة اإلع ــن كلي ــترك ب املش
ــي . ــي واإلعام ــن البحث ــى الصعيدي ــى عل األعل

وفد من كلية اإلعالم يزور رئيس 
مجلس القضاء األعلى العراقي

اختيار تدريسي من التربية ابن الهيثم مقوما 
علميا لدى مجلة عالمية 

حديثــة  علميــة  محاضــرات 
قــي مجــال علــوم الرياضــة مــع 
النقــاش العميــق بــن احلاضريــن 
نقاشــية. حلقــات  وبشــكل 
رئيــس  احلفــل  وحضــر  هــذا 
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتور 
عبــد  احلســن  عبــد  عــاء 
العلمــي  واملســاعد  الرســول 
الدكتــور  املســاعد  االســتاذ 
ــف  ــد اللطي ــل عب ــامة فاض اس
االســتاذ  االداري  واملســاعد 
ــاض خليــل خمــاس،  ــور ري الدكت
والرياضــة  الشــباب  ووزيــر 
احمــد العبيــدي، فضــا عــن 
ــعودية  ــر والس ــن مص ــود م وف
ــدد  ــر وع ــت واالردن واجلزائ والكوي
. والباحثــن  االســاتذة  مــن 
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العلــوم  كليــة  فــي  التدريســية  شــاركت 
فــي  دخيــل  زاهــدة محمــد  االســتاذالدكتورة 
ــر  ــع عش ــي الراب ــي العرب ــر العلم ــات املؤمت فعالي
ــة الــذي  لاســتخدامات الســلمية للطاقــة الذري
نظمتــه الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة التابعة 
ــة  ــة الذري ــة الطاق ــة وهيئ ــدول العربي ــة ال جلامع
ــيخ  ــرم الش ــة ش ــي مدين ــد ف ــة واملنعق املصري

ــة . ــر العربي ــة مص بجمهوري
وتضمنــت املشــاركة بالبحــث املوســوم »التركيب 
النــووي لبعــض نظائــر البــورون الغريبــة والغنيــة 
االنتقــاالت  مــن  والنيوترونــات  بالبروتونــات 
ــرة  ــا محاض ــن القائه ــا ع ــية«، فض املغناطيس
عــن االبحــاث البيويولوجيــة ودورة عــن التحليــات 

ــة . املرضي
ــة  ــزوم ثنائي ــاب ع ــدم حس ــث املق ــاول البح وتن
التشــكل  وعوامــل  املغناطيســية  القطــب 
املغناطيســية لاســتطارة االلكترونيــة املرنــة 
ــى  ــتندة ال ــة املس ــورون الغريب ــر الب ــض نظائ لبع
امنــوذج القشــرة باســتعمال تفاعــل )كوهــن 
ــدوال  ــك ال ــة كذل ــتعملت الباحث ــوارث(، واس ك
املوجيــة للجســيمة املفــردة جلهــد املتذبــذب 
. )b( مــع قيمــة للثابــت التوافقــي )HO( التوافقــي

تدريسية من كلية العلوم تشارك باعمال 
مؤتمر علمي عربي للطاقة الذرية بمصر

صــدر لرئيــس قســم اللغــة االنكليزيــة  بكليــة 
التربيــة للبنــات املــدرس الدكتــور عــذراء عبد احلســن 
 War( كتابــا مشــتركا مــع خبــراء اوربيينوحتــت عنــوان
 Experience and Memory in Global Cultures Since
Rout- ( والــذي مت نشــره عــن طريــق دار النشــر)1914
ــة  ــر العريق ــدى دور النش ــن اح ــد م ــذي يع ledge ( ال

والغنيــة عــن التعريــف فــي بريطانيــا.
ــعر  ــى الش ــا عل ــي كتابه ــن ف ــد احلس ــزت عب ورك
احلربــي لشــعراء عراقيــن وتطرقــت الــى دراســة 
البريطانــي وحتــوالت  مقارنــة بــن شــعر احلــرب 
ــة.  ــة اإليراني ــرب العراقي ــد احل ــي بع ــعر العراق الش
كمــا نشــرت حتليــاً للنصــوص و احلالــة السياســية 
والنفســية للشــعراء وتفصيــل تقنيــات الشــعر 
وتغيرهــا خــال هــذه املــدة الــى جانــب نقــل احلالــة 
اإلنســانية الفكريــة وانعكاســاتها فــي مــدة احلــرب 
الشــاملة  احلــروب  الســواتر فــي  للجنــود علــى 
وكيفيــة تطــور ردة فعلهــم جتــاه العنــف الــي 
يواجهــوه خــال املعــارك وبعدهــا للناجــن مــن احلرب.

تدريسية من التربية للبنات تصدر 
كتابًا عن الشعر الحربي

الهندســة  قســم  عقــد 
الكيماويــة  بكليــة الهندســة 
ــث  ــة البح ــع هيئ ــاون م بالتع
و التطويــر الصناعــي بــوزارة 
العمــل  ورشــة  الصناعــة 
املوســومة )) التعــاون البحثــي 
بــن املؤسســة االكادمييــة و 
الهيئــات البحثيــة (( و علــى 

قاعــة مهــدي حنتــوش .
الــى  املشــاركون  وتوصــل 
بــن  تعــاون  آليــة  وضــع 
الطرفــن تهــدف الــى التعــاون 

كلية الهندسة تبحث مع وزارة الصناعة التعاون بين 
المؤسسة االكاديمية والهيئات البحثية

ــرات  ــي اخملتب ــة ف ــة الازم ــات اخملتبري ــراء الفحوص ــي و اج البحث
التابعــة للهيئــة .وأبــدى وفــد هيئــة البحــث و التطويــر الصناعــي 
ــم و  ــى تعاونه ــة عل ــة الكيمياوي ــم الهندس ــى قس ــم ال تقديره
توفيــر جميــع التســهيات لعقــد هــذه الورشــة و إجناحهــا .

شــهدت كليــة علوم الهندســة 

ــداد  ــة بغ ــي جامع ــة ف الزراعي

ألول مــرة فــي إحــدى محطــات 

اجنــاز  الباســتيكية  البيــوت 

بحــث مــن نــوع جديــد عــن 

ــة  ــن فصيل ــة م ــرة الكوس ثم

ــوراه رؤى  ــة الدكت ــرع لطالب الق

ــي. ــن عل ــد احلس عب

ــات  ــن الوالي ــات م ــب النب اذ جل

ــه  ــة وتهجين ــدة األمريكي املتح

كلية الزراعة تنجز بحثا عن اهمية ثمرة الكوسة

ليدخــل مجــال األبحــاث الطبيــة العلميــة لبعــض األمــراض املزمنــة 

 التــي ال زالــت األبحــاث العلميــة العامليــة تبحث عنــه إلى يومنــا هذا.

ووظــف هــذا البحــث إدخــال عــدد مــن الســاالت لنبــات القــرع املــر 

وإجــراء التضريبــات بينهــا وإنتــاج عــدد مــن الهجــن لدراســة منوهــا 

وإنتاجهــا ومحتــوى ثمارهــا مــن 

املركبــات الطبيــة.

ــذور  ــار وب ــتعمل ثم ــذا وتس ه

فطريــة  كمضــادات  القــرع  

فضــا  وطفيليــة،  وبكتيريــة 

الفيروســات  مكافحــة  عــن 

نقــص  فيــروس  الســيما 

املناعــة املكتســبة مثــل مــرض 

ــزم  ــدم وعــاج الروماتي ســكر ال

املعويــة  والديــدان  والنقــرص 

الكبــد  وإمــراض  واملغــص 

فضــا عــن خصائصــه املضــادة 

. للســرطان 

تبرعــت كليــة العلــوم اإلســامية بجامعــة بغــداد 
املوصــل  إلــى مكتبــة جامعــة  الكتــب  مبئــات 
ــي  ــس الوطن ــا باحل ــعورا منه ــك ش ــة، وذل املركزي
ــي  ــة ف ــة األكادميي ــد احلرك ــي رف ــا ف ــهاما منه وإس
اجلامعــات العراقيــة، والســيما جامعــة املوصــل 

كلية العلوم اإلسالمية تتبرع بمئات الكتب لجامعة الموصل

ــرار  ــت ألض ــي تعرض الت
كبيــرة، طالــت بناياتهــا 
وشــملت  وأروقتهــا. 
الكتــب املهــداة رســائل 
وأطاريــح لطلبــة كليــة 
 ، اإلســامية  العلــوم 
ــة  ــن مجموع ــا ع فض
الكتــب  مــن  كبيــرة 
كتــب  شــملت  التــي 
ــة والعلوم  ــة العربي اللغ
جانــب  الــى  الدينيــة، 
مجموعــة مــن كتــب 
ألفهــا أســاتذة الكليــة.

للعلــوم  العراقيــة  اجمللــة  حصلــت 
ــة  ــوم بجامع ــة العل ــن كلي ــادرة ع الص
التأثيــر  معامــل  علــى  بغــداد، 
ــق  ــي )ARCIF(، لتحق ــهاد العرب واالستش
اجنــازا علميــا يضــاف الــى سلســلة 
ومســيرة  واجلامعــة  الكليــة  اجنــازات 

العــراق. فــي  العالــي  التعليــم 

مجلة كلية العلوم بالجامعة األم تحصل على معامل التأثير 
)ARCIF( العربي

ــوم  ــة للعل ــة العراقي ــت اجملل ــبق وان حصل وس
ــكوبس  ــي س ــتوعب العامل ــى املس ــك عل كذل
)Scopus( بوصفهــا احــدى اجملــات العلميــة 
املتخصصــة احملكمــة التــي تصــدر عــن كليــة 
ــل  ــل التسلس ــداد وحتم ــة بغ ــوم بجامع العل
البحــوث  لنشــر   ISSN: 00672904 العاملــي 
العلميــة غيــر املنشــورة فــي مجــاالت العلــوم 
واإلنكليزيــة،  العربيــة  وباللغتــن  كافــة، 
املتميــز  البحــث  شــروط  فيهــا  تتوافــر  إذ 
واألصالــة  العلميــة  الرصانــة  حيــث  مــن 
البحــث  أســلوب  واســتقصاء  واإلحاطــة 
العلمــي وخطواتــه فــي اجملــاالت كافة.وتشــمل 
التخصصــات التــي تتضمنهــا هــذه اجمللــة فــي 
فروعهــا العلميــة، علــوم الفيزيــاء التطبيقيــة 
والصرفــة، علــوم الرياضيــات، علــوم احلاســبات 
ــوم  ــاء، عل ــوم الكيمي ــات، عل ــة املعلوم وتقان
ــاء  ــوم األرض واجليوفيزي ــات اإلحيائيــة، عل التقان
والتحســس عــن بعــد، علــوم الفلــك والفضــاء 
ــا  ــوم البايولوجي ــي، عل ووحــدة التحســس النائ

ــارة . ــق احل ــاث املناط وأبح

الســوق  بحــوث  مركــز  نظــم 
النــدوة  املســتهلك  وحمايــة 
العلميــة املوســومة )تعظيــم 
واالســتثمار  الدولــة  مــوارد 
املســتدامة(. للتنميــة  ســبيا 

مــن  انطاقــاً  النــدوة  وجــاءت 
الــدور الــذي يقــوم بــه مركــز 
وحمايــة  الســوق  بحــوث 
االفــكار  بتقــدمي  املســتهلك 
لصنــاع  العلميــة  واملقترحــات 
ــة  ــوارد املالي ــم امل ــرار لتعظي الق
لتحقيــق  االســتثمار  وتعزيــز 
التنميــة املســتدامة ووضــع رؤيــة 
اولويــات  لتحديــد  اقتصاديــة 
فــي  االســتثمارية  اخلارطــة 
ــى  ــوء عل ــليط الض ــراق وتس الع

مركز بحوث السوق ينظم ندوة عن تعظيم موارد 
الدولة واالستثمار

ــاع  ــن القط ــراكة ب ــة الش اهمي
العــام واخلــاص وايجــاد فــرص 
ــة  ــورة عام ــباب بص ــل للش عم

خاصــة. بصــورة  واخلريجــن 
مت  العمــل  اوراق  تقــدمي  وبعــد 
املقدمــة  الدراســات  مناقشــة 

حلــول  لوضــع  االراء  وتبــادل 
تواجــه  التــي  للمشــكات 
والطــرق  العراقــي  االقتصــاد 
الكفيلــة لتحقيــق االســتثمار 
ــق  ــل وحتقي ــرص العم ــر ف وتوفي
لقطاعــات  مســتدامة  تنميــة 

اجملتمــع.
ممثــل  النــدوة  وحضــر  هــذا 
ــة  ــة العام ــام لامان ــن الع االم
ــد  ــور احم ــوزراء الدكت ــس ال جملل
الهيئــة  ومستشــار  حســون 
الوطنيــة لاســتثمار الدكتــور 
زهيــر احلســني وعــدد مــن املــدراء 
ــة  . ــي وزارة الصناع ــن ف العامل

اختيــر التدريســي مــن قســم العلــوم التربويــة والنفســية فــي 
ــن رشــد للعلــوم االنســانية االســتاذ الدكتــور  كليــة التربيــة اب
خالــد جمــال جاســم كعضــو دائــم فــي جلنــة الدعــم املعرفــي 

فــي ديــوان الرقابــة املاليــة االحتــادي.
ــس  ــم النف ــي عل ــص ف ــه متخص ــم كون ــار جاس ــاء اختي وج
ــى  ــة ال ــة املالي ــة الرقاب ــة هيئ ــارات، وحلاج ــس واالختب واملقايي

اختيار تدريسي من التربية ابن رشد ضمن فريق 
الدعم المعرفي

ــي هــذا اجملــال  متخصصــن ف
الدعــم  تقــدمي  اجــل  مــن 
فيهــا  للعاملــن  املعرفــي 
وتســهيل عملهــم الرقابــي 
برامــج  اعــداد  عــن  فضــاً 
تدريبيــة لتنميــة الســلوكيات 
ــاعدهم  ــي تس ــة الت االيجابي
الرقابــي  عملهــم  اداء  فــي 

ــه . ــل وج ــى اكم عل
اقامــة  علــى  االتفــاق  ومت   
تعريفيــة حــول  ورش عمــل 
وعلــم  الفــرد  ســلوكية 
فــي  االجتماعــي  النفــس 
. للديــوان  التدريبــي  املركــز 

ــوم  ــة عل ــي كلي ــة ف ــوارد املائي ــة وامل ــوم الترب ــم عل ــى قس احتف
الهندســة الزراعــي وبالتعــاون مــع اجلمعيــة العراقيــة لعلــوم التربــة 
بالذكــرى اخلامســة العــان يــوم التربــة العاملــي World Soil day نظــراً 
ملــا حتتلــه التربــة مــن مكانــة خاصــة فــي النظــام الطبيعــي وكونهــا 
ــانية ،  ــات االنس ــي اجملتمع ــر ف ــذي يؤث ــي ال ــام البيئ ــن النظ ــزء م  ج

كلية الزراعة تحتفل بيوم التربة العالمي

اجلمعيــة  رئيــس  واشــار 
التربــة  لعلــوم  العراقيــة 
ــي  ــن عل ــور حس ــتاذ الدكت االس
التــي مت  عبدالرضاالــى االليــة 
مبوجبهــا اختيــار هذه التســمية 
املتحدة،مؤكــدا  االمم  واعتــراف 
ــر  ــة كعنص ــة الترب ــى اهمي عل
الزراعــي  لانتــاج  اساســي 
ــن  ــا م ــة عليه ــرورة احملافض وض
التدهــور والتلــوث وان هــذا املــورد 
ــب  ــدد يج ــر املتج ــي غي الطبيع
ويســتخدم  ويــدام  يصــان  ان 
ــق  ــة حتقي ــي بغي ــكل علم بش
البلــد. فــي  غذائــي  امــن 

ناقــش قســم الدراســات املالية 
للدراســات  العالــي  باملعهــد 
ــات  ــة للدراس ــبية واملالي احملاس
املاجســتير  رســالة  العليــا 
التدقيــق  )دور  املوســومة 
الداخلــي فــي مكافحــة غســل 
 – األرهــاب  ومتويــل  األمــوال 
بحــث تطبيقــي فــي عينــة 
العراقيــة( املصــارف  مــن 
جبــار.  وليــد  للطالبةحــوراء 

المعهد العالي للدراسات الماحسبية يناقش دور التدقيق 
الداخلي في مكافحة غسل األموال

الــى  الدراســة  وهدفــت 
ــوال  ــل األم ــة غس ــان ماهي بي
ــادره  ــاليبه ومص ــه وأس ومراحل
مؤشــرات  عــن  فضــاً 
 , االمــوال  بغســل  االشــتباه 
ــل  ــاب ومتوي ــة االره ــان ماهي وبي
التمويــل  ومراحــل  االرهــاب 
ــل  ــتباه بتموي ــرات االش ومؤش
العاقــة  وبيــان  االرهــاب 
بــن غســل االمــوال ومتويــل 

ــود  ــم اجله ــان اه ــاب , وبي االره
الوطنيــة واالقليميــة والدوليــة 
ملكافحــة هاتــن الظاهرتــن.
ــار  ــى األث ــة ال ــت الدراس وتوصل
غســل  لعمليــات  الكبيــرة 
األمــوال الومــا تســببه مــن 
الــدول  أقتصاديــات  تدميــر 
فاألمــر يتطلــب تطبيــق املعايير 
الدوليــة التــي تعمــل علــى 
جتــرمي عمليــات غســل األمــوال.

نشــر التدريســي بقســم العلــوم 
ــة االدارة  ــة بكلي ــة واملصرفي املالي
واالقتصــاد الدكتــور حســام علــي 
ــرد  ــا منف ــا علمي ــس بحث محيب

ــكوباس . ــف س ــى تصني ــة عل ــة حاصل ــة بريطاني ــي مجل ف
ــة  ــاف طبيع ــي استكش ــة ف ــاهمة متقدم ــث مس ــذا البح ــل ه وميث
ــوي  ــدان حي ــط كمي ــع النف ــركة توزي ــي ش ــة ف ــدرات الديناميكي املق
ــة  ــق املرون ــي حتقي ــدرات ف ــذه املق ــل ه ــة تفعي ــراق وكيفي ــل الع داخ
ــي  ــابقة ف ــات الس ــارب و االدبي ــن التج ــتفيدين م ــتراتيجية مس االس
وضــع اســاس علمــي وميدانــي لهــذه الشــركة. ويأتــي الغــرض مــن هــذه 
ــة  ــة وامكاني ــدرات الديناميكي ــوم املق ــد ملفه ــدمي ادراك جدي ــة تق الورق
اعتمــاد مقــدرات متقدمــة فــي االدارة وتطبيقهــا فــي احــدى الشــركات 

ــتراتيجية. ــة االس ــق املرون ــي حتق ــا ف ــن دوره ــا ع ــة فض العراقي

تدريسي من اإلدارة واالقتصاد ينشر بحثا علميا بمجلة بريطانية

االســتاذ  مجلــة  حصلــت 
كليــة  تصدرعــن  التــي 
ــوم  ــد للعل ــن رش ــة اب التربي
اإلنســانية بجامعــة بغــداد 
التاثيــر  معامــل  علــى 
العربــي  واالستشــهاد 
املتوافــق   )  Arcif )ارســيف  
مــع املعاييرالعامليــة والــذي 

حصول مجلة التربية ابن رشد على معامل التاثير واالستشهاد العربي

يبلــغ عددهــا مايزيــد عــن )31  
الدوريــات  لتقيــم   ) معيــار 
العلميــة احملكمــة  ، وبيــان 
أهميتهــا النســبية وتأثيرهــا 
 ، حقلهــا  مجــال  ضمــن 
اطلقتــه  املعامــل  وهــذا 
العربيــة  البيانــات  قاعــدة 
الرقميــة )معرفــة( فــي 16 

فــي   2018 ديسمبرســنة  
االردنيــة  -اململكــة  عمــان 
الهاشــمية .كمــا حصلــت 
مجلــة االســتاذ فــي هــذا 
ــر  ــل التاثي ــى معام ــام عل الع
  Arab lmpact Fact العربــي 
العربيــة  اجلامعــة  الحتــاد 
اخلــاص باجملــات التــي تصــدر 

باللغــة العربيــة وبدرجــة )8/0 
( ومت تقيمهــا وفهرســتها فــي 
برنامــج ملركــز االستشــهادات 
العــام  فــي  العلميــة 
ودخولهــا   )  lsc( اإلســامي 
ضمــن قواعــد بيانــات عامليــة 
ــن  ــاً ع ــا EBSCO  فض منه
ــات . ــن املكتب ــف ضم التعري

نظمــت كلّيــة اآلداب املؤمتــر العلمــي الدولــي 
الســنوي املوســوم) العلــوم اإلنســانية وإشــكالية 
الواقــع العراقــي بعــد عــام 2003 ( مبشــاركة 

ــرب. ــن والع ــن العراقي ــن م ــرات الباحث عش
علــى  الضــوء  تســليط  الــى  املؤمتــر  وهــدف 
أثــر العلــوم اإلنســانية فــي حــل املشــكات 
االجتماعيــة ، وبنــاء الفــرد العراقــي املعاصــر ، 
وكذلــك توظيــف العلــوم اإلنســانية فــي ترســيخ 
الهويــة الوطنيــة وأثرهــا فــي الســلم اجملتمعــي ، 
وإبــراز دور العلــوم اإلنســانية فــي محاربــة االرهــاب 
ملواجهــة  الثقافــي  واالنفتــاح  انواعــه  بــكل 

التحديــات . 

كلية االداب تنظم مؤتمرها العلمي 
الدولي السنوي

نظــم قســم التحســس النائــي ونظــم 
املعلومــات اجلغرافيــة بالتعــاون مــع 
ــة  ــي كلي ــتمر ف ــم املس ــدة التعلي وح
ــى  ــن االول ــن علميت ــوم محاضرت العل
فــي  احلاصلــة  »التغيــرات  بعنــوان 
بحيــرة الــرزازة اســبابها ومقترحــات 
احللــول الدامتهــا« والثانيــة بعنــوان 
»الــزالزل وتطبيقاتهــا فــي العــراق«.

ــى  ــوف عل ــرة االوليالوق ــت احملاض وتناول
التغيــرات احلاصلــة فــي بحيــرة الــرزازة 
ومراقبــة تغيراتهــا واســبابها وادامتهــا 
ذات  الرطبــة  أالراضــي  مــن  كونهــا 
املتعــددة أالوجــه  الدوليــة  األهميــة 
وضــرورة زيــادة االهتمــام فــي هــذه 
البحيــرة الهميتهاالســياحية والدينيــة 
ــة  ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي والتاريخي

كلية العلوم تنظم محاضرتين عن 
الزالزل والتغيرات الحاصلة في بحيرة الرزازة

املناســبة  احللــول  والبيئيةوايجــاد 
للحفــاظ علــى مناســيب مياههــا مــن 
اجلفــاف باســتعمال تقانــات التحســس 
عــن  االستشــعار  واجهــزة  النائــي 
ــة  ــرة الثاني ــت احملاض ــا تضمن بعد.فيم
املســتعملة  والطــرق  البرامجيــات 
ــزة  ــواع االجه ــة وان ــل الزلزالي للتحالي
ــي  ــع الزالزل ــح الواق ــجيلها توضي لتس
ــا،  ــة له ــق املعرض ــراق واملناط ــي الع ف
االرض  وطبقــات  الزالزليــة  والبــؤرة 
ــات  ــواع موج ــة وان ــح االرضي والصفائ
وانــواع  وتاثيراتهــا  الزالزلواســابابها 
الرصــد  فــي  املســتخدمة  االجهــزة 
ــي  ــزال ف ــار الزل ــق انتش ــة مناط ودراس
ــات  ــج الدراس ــتعراض نتائ ــراق واس الع
اجليولوجيــة والتركيبيــة لهــذه املناطــق 

نظــم قســم التحســس النائــي ونظــم املعلومات 
اجلغرافيــة بالتعــاون مــع وحــدة التعليــم املســتمر 
فــي كليــة العلــوم محاضرتــن علميتــن االولــى 
ــرزازة  ــرة ال ــي بحي ــة ف ــرات احلاصل ــوان »التغي بعن
ــة  ــول الدامتهــا« والثاني اســبابها ومقترحــات احلل

بعنــوان »الــزالزل وتطبيقاتهــا فــي العــراق«.
ــرات  ــى التغي ــوف عل ــرة االوليالوق ــت احملاض وتناول
ــا  ــة تغيراته ــرزازة ومراقب ــرة ال ــي بحي ــة ف احلاصل
أالراضــي  مــن  كونهــا  وادامتهــا  واســبابها 
ــه  ــددة أالوج ــة املتع ــة الدولي ــة ذات األهمي الرطب

كلية العلوم تنظم محاضرتين عن الزالزل 
والتغيرات الحاصلة في بحيرة الرزازة

وضــرورة زيــادة االهتمــام فــي هــذه البحيــرة 
والتاريخيــة  والدينيــة  الهميتهاالســياحية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيةوايجــاد احللــول 
املناســبة للحفــاظ علــى مناســيب مياههــا مــن 
ــي  ــس النائ ــات التحس ــتعمال تقان ــاف باس اجلف

ــد. ــن بع ــعار ع ــزة االستش واجه
فيمــا تضمنــت احملاضــرة الثانيــة البرامجيــات 
ــواع  والطــرق املســتعملة للتحاليــل الزلزاليــة وان
ــي  ــع الزالزل ــح الواق ــجيلها توضي ــزة لتس االجه
فــي العــراق واملناطــق املعرضــة لهــا، والبــؤرة 
الزالزليــة وطبقــات االرض والصفائــح االرضيــة 
وانــواع موجــات الزالزلواســابابها وتاثيراتهــا وانــواع 
ودراســة  الرصــد  فــي  املســتخدمة  االجهــزة 
مناطــق انتشــار الزلــزال فــي العــراق واســتعراض 
نتائــج الدراســات اجليولوجيــة والتركيبيــة لهــذه 

ــق . املناط

ــوم  ــة العل ــي كلي ــة ف ــات االحيائي ــم التقني ــم قس نظ
الغــش  »أســاليب  املوســومة  النقاشــية  احللقــة 
اإللكترونــي وطرائقــه واإلجــراءات الوقائيــة للحــد منــه«.

ــاليب  ــى اس ــوف عل ــية الوق ــة النقاش ــت احللق وتضمن
الغــش االلكترونــي باســتعمال االجهــزة االلكترونيــة مثــل 
ــام  ــماعات ذات االحج ــال والس ــزة االتص ــوث واجه البلوت
الضئيلــة وغيرهــا مــن االجهــزة املتطــورة املبتكــرة التــي 
ــة  تعــد مــن أخطــر الظواهــر السلبيةواملشــكات التربوي
التــي تهــدد ســامة النظــام التعليمــي وجديتــه ورصانته. 
كمــا تطرقــت احللقــة إلــى بيــان معنــى الغــش ومضــاره 

حلقة نقاشية في كلية العلوم حول الغش 
االلكتروني واساليب ايقافه

وبعــض االســاليب املتبعــة فــي الغــش، فضــًا عــن 
يكتشــف  الطلبةالذيــن  علــى  املترتبــة  العقوبــات  
غشــهم والطــرق والوســائل احلديثــة للحــد مــن ظاهــرة 
ــزة  ــى االجه ــويش عل ــة التش ــي وكيفي ــش اإللكترون الغ
ــي تســيء  ــة كل هــذه الوســائل الت املســتخدمة ومواكب

ــراق.  ــي الع ــم ف ــمعة التعلي ــى س ال

ــي  ــز الوطن ــع املرك ــاون م ــام بالتع ــة اإلع ــت كلي نظم
للتبــرع بالــدم حملــة للتبــرع بالــدم جــاءت حتــت شــعار 
) تواصــل مــع غيــرك بقطــرة دم (، نفذهــا طلبــة الدبلــوم 
ــة  ــادة الكلي ــا عم ــارك فيه ــة، وش ــي الكلي ــي ف العال

ــة. ــن الطلب ــد م ــون وحش ــاتذة واملوظف واالس
وشــهدت احلملــة اقبــاال واســعا شــارك فيــه العشــرات 
مــن الطلبــة والتدريســين واملوظفــن اقبلــوا علــى التبرع 
بدمائهــم ترســيخا لاهــداف االنســانية وســد النقــص 
احلاصــل فــي املستشــفيات وخصوصــا ملرضــى اللوكيميــا 
ــدم  ــك ال ــم بن ــي دع ــة ف ــهم احلمل ــيميا ، إذ تس والثاس
بكميــات يســتفاد منهــا متــى مــا دعــت احلاجــة لذلــك.

كلية اإلعالم تنظم حملة للتبرع بالدم

ــة  ــي كلي ــتمر ف ــم املس ــدة التعلي ــت وح نظم
ــن  ــوان )التحس ــرة بعن ــري محاض ــب البيط الط
التلقيــح  قصبــات  تصديــر  عبــر  الوراثــي 
االصطناعــي واالجنــة املعــدة للــزرع واالبقــار 
Masterrindشــركة مبشــاركة  االباكيراحلوامــل( 

االملانيــة املتخصصــة.
تاريــخ  توضيــح  الــى  احملاضــرة  وهدفــت   
ــد  ــراق املمت ــي الع ــار ف ــي لابق ــن الوراث التحس
عبــر ســبعن ســنة مضــت، اذ بذلــت فيهــا 
جهــود خيــرة مــن قبــل االطبــاء البيطريــن 
ســواء. حــد  علــى  الزراعيــن   واملهندســن 
Mas- شــرك اســتعداد  احملاضــرة  ةوتضمنــت 

ــع  ــي م ــج بحث ــل برنام ــى عم ــة ال terrindاالملاني
كليــة الطــب البيطــري فــي جامعــة بغــداد 
.  gross bree التضريــب  انتظــام  دعــم   الجــل 

شــركةMasterrindاالملانية  واكــدت  هــذا 

كلية الطب البيطري تستعد للتعاون 
مع أحدى الشركات االلمانية

ــري  ــب البيط ــة الط ــع كلي ــتعدادها للتعاومن اس
وتقــدمي االستشــارات العلميــة والعــون بالشــكل 

ــه. ــاق علي ــم االتف ــذي يت ال
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العلــوم  كليــة  اســتقبلت 
الســفير  ممثلــة  السياســية 
اليابانــي فــي جمهوريــة العــراق 
ــن  ــي ب ــاون العلم ــث التع لبح

البلديــن . 

جميــع  الزيــارة  وتناولــت 
التحضيــرات للقــاء العلمــي 
شــهر  فــي  ســيعقد  الــذي 
ــفارة  ــي الس ــل ف ــباط املقب ش
اليابانيــة، فضــاً عــن بحــث 
العلمــي  التواصــل  كيفيــة 

ممثلة السفير الياباني في ضيافة كلية العلوم السياسية

نظــم قســم علــوم احليــاة فــي كليــة 
ــومة  ــية املوس ــة نقاش ــوم حلق العل
ــر  ــي نه ــماك ف ــوق االس ــوان »نف بعن

ــرات«. الف
ــوف  ــية الوق ــة النقاش ــت احللق هدف
ــة  ــة احلقيقي ــباب العلمي ــى االس عل
وراء نفــوق االســماك فــي نهــر الفــرات 
مبحافظــة بابــل فــي ضــوء تقريــر 
قدمتــه جلنــة شــكلتها عمــادة كليــة 
ــا  ــباب وحتليله ــة االس ــوم لدراس العل
واالســماك  امليــاه  لعينــات  علميــا 
االختبــارات  واجرائهــا  النافقــة 
ــص  ــة وفح ــر الثقيل ــص العناص لفح
املبيــدات وزرع الفطريــات والبكتيريــا 
االختبــارات  وفــق  وتشــخيصها 

ــن  ــا ب ــي م ــي والبحث واالكادمي
البلديــن،  الــى جانــب مناقشــة 
وعمليــات  الاجئــن  شــؤون 
بنــاء الســام التــي تهتــم بهــا  
السياســية. العلــوم  كليــة 

وتضمنــت الزيــارة االتفــاق علــى 
حضــور اســاتذة مــن الكلية مع 
طلبــة الدراســات العليــا لتلقي 
محاضــرة مــن احــد االكادميــن 
اليابانيــن اليابانــي حــول تطوير 

العاقــات بــن البلديــن. 

كلية العلوم تستعرض اسباب نفوق االسماك في نهر 
الفرات

)الكيموحيويــة(.
وتضمنــت احملاضــرات اســتعراض نتائــج 
اللجنــة وفحوصاتهــا التــي اكــدت وجود 
ــماك  ــام االس ــي اجس ــوي ف ــم حي تراك
ــز  ــوم بتراكي ــاص والكادمي ــود الرص ووج
اعلــى مــن املســموح بهــا عامليــا، فضــاً 
عــن وجــود تراكيــز ملحوظــة للمركبــات 
فــي اجســام االســماك النافقــة، وهــي 
االول  النــوع  والســيما  ســامة  مــواد 
ــى  منهــا، اذ يعــد شــديدة الســمية، ‘ال
بفعــل  االوكســجن  نقــص  جانــب 
حتلــل املــواد العضويــة الــذي اكــده 
ــات  ــن القولوني ــرة م ــداد كبي ــود أع وج
واملكــورات العنقوديــة الــى جانــب وجــود 

ــة. ــف املتألق الزوائ

ــتاذ  ــي االس ــرأة ف ــات امل ــز دراس ــر مرك ــت مدي ألق
ــرة  ــر محاض ــهام مطش ــورة س ــاعد الدكت املس
الضغــوط  مــع  التعامــل  )أســاليب  بعنــوان 
مبــرض  املصابــات  النســاء  لــدى  النفســية 
ــات . ــوم للبن ــة العل ــي كلي ــدي ( ف ــرطان الث س
وتناولــت احملاضــرة تعريــف االصابــة مبرض ســرطان 
الثديوأهميــة الكشــف املبكــر عنــه بعــد ان 
اصبحــت نســبة الشــفاء تتجــاوز95% إذا كان الورم 
ــخيص  ــر التش ــن تأخي ــى لك ــه األول ــي مراحل ف
. فقــط   %25 الــى  النســبة  بهــذه  يهبــط 

مركز دراسات المرأة ينظم محاضرة 
عن خطر االصابة بمرض سرطان الثدي

كمــا تضمنــت احملاضــرة تأثيــر الضغــط النفســي 
واألســتجابات  وانتشــاره  املــرض  علــى عامــل 
األنفعاليــة Emotional responses  وهــي الغضب 
ــاس  ــع واإلحس ــدة الطب ــد وح ــاب والنك واألكتئ
والقنــوط. واليــأس  األمــل  وفقــدان  بالذنــب 

قســم  فــي  التدريســية  قدمــت 
التربيــة  بكليــة  القــران  علــوم 
ــور  ــات االســتاذ املســاعد الدكت للبن
رقيــة شــاكر منصــور محاضــرة 
التواصــل  وســائل  اثــر  عنــوان) 

. املراهقــن(  علــى  االجتماعــي 
تعريــف  الــى  احملاضــرة  وهدفــت 
الطالبــات مــدى خطــورة مواقــع 
مــا  اذا  االجتماعــي  التواصــل 
ــل  ــر االمث ــتغال غي ــتغلت االس اس
ونشــر الوعــي الثقافــي  واالجتماعي 
ــل  ــن اج ــات م ــوف الطالب ــن صف ب
مــا  الطالبــات ضــد كل  حتصــن 
تبثــه وســائل التواصــل االجتماعــي 

التربية للبنات تدرس اثر وسائل التواصل االجتماعي 
على المراهقين

مــن افــكار ومبــادئ تنافــي االخــاق 
ــن. والدي

ــدة  ــات عدي ــدوة بتوصي وخرجــت الن
منهــا اقامــة الــدورات والنــدوات 
الثقافيــة والتربويــة، الغايــة توعيــة 
الطالبــات ملــا يحصــل فــي وســائل 
التواصــل االجتماعــي والتنســيق 
البنَّــاء بــن الدعــاة ووســائل اإلعــام 
والقنــوات الفضائيــة لتوحيــد احلوار 
اختــاف  وعــدم  ـاء  البنَـّ الهــادف 
املناهــج الدعويــة لتحقــق الهــداف 
املرجــوة و ضــرورة تربيــة النــشء 
ــه  ــم, أسس ــوار وتعليمه ــى احل عل

ــة ــه صحيح ومفاهيم
قســم  فــي  الطالــب  فــاز 
ــة  ــي كلي ــة ف ــة االنكليزي اللغ
ــزة  ــن بجائ ــي رحم ــات عل اللغ
ــابقة  ــي املس ــم ف ــر مترج أصغ
الشــعرية الثانيــة التــي أجرتها 
جمعيــة املترجمــن العراقيــن .
اذ قــدم رحمــن الطالــب فــي 
قصائــد  الرابعــة،  املرحلــة 
اللغــة  الــى  مترجمــة 
االنكليزيــة للشــعراء العراقيــن 
ــاني   ــن اخلش ــار ومب ــي عم عل
وايهــاب  اجلابــري  ونــورس 
. رحيــم   وصالــح  شــغيدن 
      ومتيــزت النصــوص املترجمــة 
ــة  ــام واحملب ــى الس ــوة ال بالدع

ــش . ــامح والتعاي والتس

طالب في كلية 
اللغات يفوز بجائزة 

أصغر مترجم

اقــام قســم هندســة املــوارد املائيــة 
بكليــة الهندســة ندوتــه املوســومة 
ــم  ــرر الناج ــة والض ــحة املائي )الش
اليســو علــى  تنفيــذ ســد  عــن 
ــراق(.  ــي الع ــة ف ــر دجل ــرادات نه إي
واقــع  النــدوة  وتضمنــت 
وتأثيــر  املائيــة  الــواردات  حــال 
التــي  اليســووالتقنيات  ســد 

كلية الهندسة تقيم ندوة عن تأثير سد اليسو على 
واردات العراق المائية

الشــحة  مواجهــة  فــي  تســاهم 
التبخــر. وتقليــل  املائيــة 

 ومت مناقشــة التي طرحــت في الندوة 
وخــرج املشــاركون ببعــض التوصيات 
ــيق  ــتمرار التنس ــرورة اس ــا ض أهمه
بــن اجلهــات االكادمييــة املتخصصــة 
ــة  ــوارد املائي ــكيات وزارة امل ــي وتش ف
فــي دراســة واقــع احلــال ومقترحــات 

للمشــاريع  والصيانــة  التشــغيل 
ــة  ــآت الهيدروليكي ــة واملنش األروائي
ومشــاريع الــري الرئيســة واعــداد 
االســتراتيجيةاخلاصة  اخلطــط 
ومغذيــات  احلدوديــة  باألنهــار 
محطــات  واســتحداث  األنهــر 
األماكــن  فــي  واملراقبــة  للقيــاس 
. األنهــر  تلــك  علــى  املناســبة 

لدراســات  التربويــة  الوحــدة  عقــدت 
كليــة  فــي  ن  اإلنســا  وحقــوق  الســام 
اإلنســانية  للعلــوم  رشــد  أن  التربيــة 
ــراق ( . ــي الع ــام ف ــع االيت ــوان ) واق ــدوة بعن ن
وتناولــت النــدوة واقــع االيتــام فــي بغــداد 

واقع االيتام في العراق في ندوة بالتربية ابن رشد

ومحافظــات العــراق التــي ازدادت وتيرتهــا 
تبــع  ومــا   ،2003 عــام  بعــد  وتأثيراتهــا 
وازديــاد  واإلقصــاء  التهميــش  ذلــك مــن 
متصاعــدة  بصــورة  األرامــل  عــدد 
اآلالف. مئــات  إلــى  العــدد  وصــل  حتــى 

ــدار الــذي النطلــق عليــه  واشــار الذهبــي ان ال
اســم دار لأليتــام ال نــه بهيئتــه وتكوينــه بعيــد 
ــث  ــة ،حي ــام التقليدي ــن دور االيت ــد ع كل البع
يتكــون هــذا البيــت علــى عــدد مــن الباحثــن 
املواهــب  تطويــر  مجــاالت  فــي  واخملتصــن 
علــى  عرضــه  يتــم  الطفــل  أن  مضيفــا   ،
ــه  ــاف مواهب ــة اكتش ــي بغي ــاج النفس الع
ــى  ــه مــن طفــل مشــرد ال الســتثمارها وحتويل
انســان فاعــل ومبــدع  فــي اجملتمــع ، كمــا يتــم 
مســاعدتهم علــى احلصــول علــى وظائــف 
ومتابعتهــم حتــى  الدولــة   دوائــر  بإحــدى 
ــوا  ــم انطلق ــى انه ــان عل ــم واالطمئن تزويجه
شــخص. الي  احلاجــة  دون  حياتهــم  فــي 

بادراملركزالوطنــي الريــادي لبحــوث 
مشــروع  بتنفيــذ  الســرطان 
االلكترونيةملرضــى  البطاقــة 
الســرطان بالتنســيق مــع ادارة 
التعليمــي  األورام  مستشــفى 
التابعــة الــى دائــرة مدينــة الطــب 

فــي وزارة الصحــة .
ــتاذ  ــز االس ــرة املرك ــت مدي واقترح
ــدأ  ــأن يب ــدى العلوان ــورة ن الدكت
العمــل بإدخــال البيانــات اخلاصــة 
ــي  ــدي الات ــرطان الث ــات س مبريض
يتــم تشــخيصهن فــي املركــز 
للكشــف  املرجعــي  التدريبــي 
ثــم  ومــن  األورام  عــن  املبكــر 

مركز بحوث السرطان يعلن عن البدء بتنفيذ 
مشروع بطاقة الصحة االلكترونية لمرضى السرطان

يعاجلــن فــي عيــادات األورام التابعــة الــى مستشــفى األورام. 
هــذا ويتضمــن املشــروع بنــاء قاعــدة معلومــات للمرضــى الذيــن يراجعــون 
كخطــوة  الطــب  مدينــة  دائــرة  الــى  التابعــة  األورام  مستشــفيات 
ــع  ــتوى جمي ــى مس ــم عل ــي امله ــج الصح ــك البرنام ــق ذل ــى لتطبي أول

املستشــفيات ذات العاقــة علــى صعيــد احملافظــات. 
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