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موقع الجامعة األلكتروني:

اللجنة المركزية الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي تعقد اجتماعها االول

رئيس جامعة بغداد يرأس اجتماعًا لمديري المراكز البحثية
رئيس جامعة بغداد يستقبل وفدًا من جامعة
مازندران اإليرانية

تــرأس رئيــس جامعــة بغــداد املراكــز البحثيــة فــي ام
االســتاذ الدكتــور عــاء عبــد اجلامعــات ودورهــا املتميــز
احلســن عبــد الرســول اجتماعـاً فــي رفــد اجلامعــة واجملتمــع
موســعاً ضــم جميــع مــدراء باالســتثمارات واملشــاريع
املراكــز البحثيــة جلميــع املطلوبــة مؤكــدا ً علــى ضــرورة
تنشــيط وتفعيــل املراكــز
تشــكيالت اجلامعــة.
وقــد اشــار عبــد الرســول واخــذ دورهــا االســتراتيجي فــي
خــال االجتمــاع علــى اهميــة ايجــاد الســبل واحللــول وطــرح

املشــاريع التــي تســهم فــي
تطويــر جامعتنــا احلبيبــة.
كمــا واطلــع رئيــس اجلامعــة
علــى اخــر اجنــازات املراكــز
البحثيــة وامكانياتهــا مــن
اجــل االرتقــاء بواقــع اجلامعــة
فــي شــتى اجملــاالت اخلدميــة
والتعليميــة علــى حــدا ً ســواء

اللجنة المركزية الخاصة بتنفيذ البرنامج
الحكومي تعقد اجتماعها االول

عقــدت اللجنــة املركزيــة فــي
رئاســة جامعــة بغــداد اخلاصــة
بتنفيــذ البرنامــج احلكومــي اخلــاص
بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي
اجتماعهــا االول برئاســة املســاعد
العلمــي لرئيــس اجلامعــة االســتاذ
املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل
عبــد اللطيــف وبحضــور جميــع
اعضائهــا.
وناقــش االجتمــاع االهــداف
االســتراتيجية اخلمســة للبرنامــج
احلكومــي اخلــاص بالتعليــم
العالــي ،كدخــول ام اجلامعــات فــي
التصنيفــات العامليــة واعتمــاد
التوأمــة مــع اجلامعــات العامليــة

وتشــجيع التعليــم املــوازي ،فض ـا ً
عــن اشــاعة االجــواء االكادمييــة
واالبحــاث اجلامعيــة ورفع املســتويات
العلميــة والســعي للتعاقــد مــع
مؤسســات الدولــة وشــركات
القطــاع اخلــاص عــن طريــق
تشــجيع االســتثمارات فــي توســيع
الكليــات احلكوميــة وحتســن
الوضــع التعليمــي إلــى جانــب
توفيــر النفقــات مــن خــارج موازنــة
الدولــة .
واكــد عبــد اللطيــف علــى اهميــة
متابعــة عمــل اللجــان الفرعيــة
والتنســيقية لتنفيــذ فقــرات وبنــود
املشــاريع اخلاصــة بتشــكيالت

اجلامعــة وبالتوقيتــات احملــددة وفــق
االهــداف املرســومة فــي دوائــر
الــوزارة اخملتلفــة عبــر وضــع خارطــة
طريــق لتنفيــذ تلــك االهــداف فــي
جميــع تشــكيالت اجلامعــة.
هــذا وناقــش االجتمــاع التحديــات
والصعوبــات التــي قــد تواجــه
اللجــان فــي جميــع تشــكيالت
اجلامعــة اثنــاء عمليــة تنفيــذ
وضــرورة وضــع احللــول واملقترحــات
لتجاوزهــا.
ويذكــر انــه متــت تســمية املنســقني
الفرعيــن مــع اجلهــات ذات العالقــة
لتنفيــذ املشــروع احلكومــي اخلــاص
بالــوزارة وتشــكيالتها.

للوصــول الــى افضــل النتائــج
فضــا ً عــن مناقشــة اخلطــط
املســتقبلية لعمــل املراكــز
البحثيــة .
كمــا وعــرض مــدراء املراكــز
البحثيــة اهــم برامجهــم
واملشــاريع التــي يــؤدون القيــام
بهــا واالجنــازات التــي حققتهــا

مراكزهــم والتحديــات واملعوقات
التــي تواجــة اعمالهــم.
وفــي ختــام االجتمــاع وعــد
رئيــس جامعــة بغــداد احلضــور
عــن اســتعدادة بتذليــل جميــع
العقبــات التــي تواجهــم مــن
اجــل حتقيــق افضــل النتائــج
وعلــى كافــة املســتويات.

جامعة بغداد تدخل جهازا جديدا الى
مختبراتها يعمل على وفق معايير جودة
عالية الدقة

ادخــل مختبــر املناعــة واجلزيئــي التابــع لوحــدة االبحــاث
البايولوجيــة للمناطــق احلــارة فــي كليــة العلــوم
بجامعــة بغــداد جهــازا تخصصيــا جديــدا يضــاف الــى
اجهزتــه املســتخدمة االخــرى خلدمــة الباحثــن وطلبــة
الدراســتني االوليــة والعليــا .
واثنــى عميــد كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور رائــد كامــل ناجــي فــي زيارتــه التفقديــة الــى
وحــدة االبحــاث البيولوجيــة للمناطــق احلــارة علــى
اجلهـ�ود احلثيثـ�ة فـ�ي دخـ�ول جهـ�از الـــ ( )P.C.Rالــى اخلدمة
فــي مختبــر اجلزيئــي واملناعــي واطالعــه علــى عملــه،
والـ�ذي سيسـ�هم فـ�ي فحوصـ�ات الـــ ( )D.N.Aوتشــخيص
مختلــف االحيــاء اجملهريــة ومــا يقدمــه مــن دعــم
للخطــط البحثيــة وطلبــة الدراســتني االوليــة والعليــا
فــي تخصصــي علــوم احليــاة والتقنيــات االحيائيــة .
يذكــر ان مختبــر املناعــة واجلزيئــي واجهزتــه يعمــان
وفــق معاييــر جــودة عاليــة الدقــة واالمانــة فــي التجــارب
العلميــة مبــا ينفــع شــرائح اجملتمــع جميعهــا ،عبــر اجــراء
البحــوث وتطويرهــا عــن طريــق باحثــن اكفــاء فــي رســم
اخلرائــط الوبائيــة واقامــة الــدورات وورش العمــل خلدمــة
شــرائح اجملتمــع جميعهــا .

اســتقبل رئيــس جامعــة
بغــداد االســتاذ الدكتــور
عــاء عبــد احلســن عبــد
الرســول رئيــس جامعــة
مازنــدران الدكتــور يحيــى
طالبــي والوفــد املرافــق لــه.
وتباحــث اجلانبــان افــاق
للتعــاون الثقافــي بــن
اجلامعتــن بعــد ان اســتعرض
الدكتــور عبد الرســول اجنازات
اجلامعــة علــى املســتويني
العلمــي واألكادميــي ،ومــا
حصلــت عليــه اجلامعــة مــن

تصنيفــات عامليــة متقدمــة
خاصــة بعــد دخولهــا ضمــن
تصنيــف التاميــز البريطانــي
الفضــل اجلامعــات العامليــة.
مــن جانبــه ،أكــد وفــد
جامعــة مازنــدران رغبتــه فــي
التبــادل الثقافــي واســتعداد
اجلامعــة الســتقبال الطلبــة
العراقيــن الراغبــن بإكمــال
دراســتهم العليــا فــي
اجلامعــة وفــي مختلــف
التخصصــات العلميــة
واإلنســانية.

هــذا وحضــر اللقــاء املســاعد
العلمــي لرئيــس جامعــة
بغــداد االســتاذ املســاعد
الدكتــور اســامة فاضــل عبد
اللطيــف ،بعــد ان قـ ّدم رئيس
جامعــة بغــداد درع اجلامعــة
إلــى الوفــد األيرانــي ،مثنيــا
علــى الزيــارة وعلــى النتائــج
اإليجابيــة التــي توصــل لهــا
اجلانبــان ،فضــا عــن تقــارب
وجهــات النظــر حــول تطويــر
مجــاالت التعــاون العلمــي مبا
يخــدم اجلامعتــن.

جامعة بغداد تحصد جائزة ّ
التميز العالمية الخاصة
بالمشاريع المعمارية

حصلــت الطالبــة فــي املرحلــة
اخلامســة بقســم هندســة
العمــارة فــي كليــة الهندســة
بجامعــة بغــداد فاطمــة
جمــال املقــدادي جائــزة التميــز
العامليــة عــن مشــروعها
(تطويــر املنطقــة احمليطــة
باملدرســة املســتنصرية).
اذ فــاز املشــروع باملرتبــة
االولــى بعــد منافســته لـــ268
مشــروعا ً علــى مســتوى
العالــم ،وكانــت جائــزة التميــز
عبــارة عــن منحــة ماجســتير

مدفوعــة الثمــن مــن جامعــة
كفنتــري فــي اململكــة املتحــدة
مــع وســام شــرف للطالبــة
املقــدادي ومشــرفتها الدكتــورة
ســاجدة كاظــم الكنــدي.
وامتــاز املشــروع املقتــرح عــن
غيــره بأصالــة حلولــه احلضريــة
والصديقــة للبيئــة ،اذ اعتمــد
حلــول محليــة لواقــع حــال
املناطــق احلضريــة والتراثيــة
فــي العــراق عمومــا وبغــداد
علــى وجــه اخلصــوص،
ويقضــي املشــروع الــى خفــض

املســاحات احمليطــة وازالــة
ابنيــة ذات قيمــة معماريــة
منخفضــة ،وربــط املدرســة
املســتنصرية مــع املبانــي
التاريخيــة القريبــة كجامــع
اخلفافــن وســوق الصفافيــر
وانشــاء ممــرات وابنيــة خدميــة
تتماشــى مــع نفــس الطــراز
االثــري ،وانشــاء منصــة
ســياحية علــى نهــر دجلــة
كمدخــل نهــري ممــا يبــرز
معالــم املدرســة بأســلوب
معمــاري بيئــي متحضــر .

العدد ( )73شباط 2019

جامعة بغداد تشارك في تكريم الطلبة االوائل للجامعات
العراقية

جامعة بغداد تحصل على الوسام الذهبي بمؤتمر
للمخترعين في السليمانية

التدريســية فــي جامعــات العتبــات املقدســة.
حيــث شــاركت اربعــة وعشــرون كليــة مــن
مختلــف التخصصــات الطبيــة والعلــوم
الصرفــة والعلميــة واالنســانية فــي هــذا
التكرــمي  .وجــرى تكرميهــم مــن قبــل وزيــر
التعليــم العالــي والســيد احمــد الصافــي .
وتاتــي هــذه االلتفاتــة الكرميــة مــن قبــل
العتبــة لتحفيــز وتشــجيع الطلبــة ودعمهــم
معنويـ�ا ً ليواصلـ�وا طريـ�ق النجـ�اح والتفـ�وق .
شــاركت جامعــة بغــداد فــي التكــرمي الســنوي
للطلبــة االوائــل على اجلامعــات العراقيــة بحضور
وزيــر التعليــم العالــي االســتاذ الدكتــور قصــي
الســهيل وســماحة املتولــي الشــرعي للعتبــة
العباســية املقدســة الســيد احمــد الصافــي
وعــدد كبيــر مــن رؤوســاء اجلامعــات والكليــات
وحضــور مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون
العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة
فاضــل عبــد اللطيــف وعــدد مــن مســؤولي
شــعب قســم شــؤون الطلبــة فــي اجلامعــة .
واكــد معالــي الوزيــر خــال كلمتــه بــأن
املؤسســة الدينيــة لهــا دور ابــوي فــي كافــة
اجملــاالت مثمنــا ً مبــادرة العتبــة ومشــيدا ً
باملســتويات العلميــة التــي تتمتــع بهــا الطواقــم

جامعة بغداد تعقد حلقة نقاشية عن تأثير تغيرات
اسعار النفط على الموازنة العامة

عقــدت كليــة االدارة واالقتصــاد بجامعــة بغــداد حلقــة نقاشــية بعنــوان”
تأثيــر تغيــرات اســعار النفــط علــى املوازنــة العامــة وامليــزان التجــاري فــي
العــراق (جتــارب مختــارة) “.
وهدفــت احللقــة الــى دراســة تقلبــات اســعار النفــط العامليــة التــي تؤثــر
علــى االقتصــاد الوطنــي فــي شــقني  ،الشــق االول (حكومــي) اذ تعتمــد
التجــارة االســتيرادية الســلعية واخلدميــة للحكومــة علــى تخصيصــات
املوازنــة للــوزارات والقطاعــات املعنيــة باالســتيراد احلكومــي  ،فاالســتيراد
احلكومــي يتناســب تناســبا طرديــا مــع التخصيصــات لــكل وزارة  ،وان
نحــو( )%90-%88مــن ايــرادات املوازنــة تتعلــق بقيمــة العائــدات النفطيــة وان
تلــك العائــدات تتأثــر أقيامهــا بتقلبــات أســعار النفــط العامليــة.

شاــرك التدريســي فــي
معهــد الهندســة الوراثيــة
االحيائيــة
والتقنيــات
للدراســات العليــا /جامعــة

بغــداد االســتاذ الدكتــور
عصــام فاضــل علــوان
فــي مؤمتــر ومعــرض
للمخترعــن العراقيــن

الوطنــي لبــراءات االختــراع
الصناعيــة
والنمــاذج
بنســخته العاشــرة والــذي
اقيــم برعايــة اجلامعــة
االمريكيــة فــي الســليمانية
وبالتنســيق مــع املركــز
الثقافــي العراقــي.
وقــدم علــوان اثناء مشــاركته
باملؤمتــر بــراءة اختــراع بعنــوان
(إنتــاج األضــداد  IgYمــن
صفــار بيــض الدواجــن
باســتخدام انــزمي الكلوكــو
ســيل ترانســفيز املنقــى
مـ�ن العزلـ�ة احملليـ�ة �Stea
rothermophilus mutant
املعزولــة مــن تكلســات
االســنان) والتــي حصلــت
علــى الوســام الذهبــي بعــد
أن القــت استحســان املؤمتــر.

كلية الهندسة بجامعة بغداد تستقبل اللجنة الوزارية
الخاصة بضمان جودة مختبرات الكليات في الجامعات العراقية

كلية اللغات بجامعة بغداد تنظم ورشة
عمل عن دور االعالم في الحرب ضد االرهاب

نظمــت كليــة اللغــات
ورشــة بعنــوان (دور االعــام
فــي احلــرب ضــد اإلرهــاب)
بحضــور عــدد كبيــر مــن
الطلبــة والتدريســيني .
وهدفــت الورشــة الــى
إيضــاح دور االعــام اجلديــد
املتمثــل مبواقــع التواصــل
االجتماعــي فــي تصــدي لفكر
االرهــاب وتفنيــد الشــائعات
الســوداء
والدعايــات
للمجاميــع االرهابيــة .
وتضمنــت الورشــة محورين
همــا  :االرهــاب النفســي عبــر

مواقــع التواصــل وكيفيــة
التصــدي لــه وأداره أ.م.د.
فــوزي هــادي الهنــداوي،
أمــا احملــور الثانــي ناقــش (
التصــدي للفكــر االرهابــي
بواســطة االعــام املوجــه.
ودعــت الورشــة الــى ضــرورة
حتصــن طلبــة اجلامعــات
ضــد فكــر االرهــاب واســاليبه
الدعائيــة والنفســية مــن
خــال التثقيــف والتوعيــة
واحلــذر فــي التعامــل مــع
واملروجــن
املشــبوهني
للفكــر االرهابــي اجملــرم .

ســتقبلت كليــة الهندســة
بجامعــة بغــداد فريــق
اللجنــة الوزاريــة لتصنيــف
جــودة اخملتبــرات التعليميــة
والتابعــة جلهــاز االشــراف
والتقــومي العلمــي للطــاع
علــى مختبــرات كليــة
الهندســة مــن اجــل تنفيــذ
وتطبيــق معاييــر اعتمــاد
اخملتبــر اجليــد (  )GLPو
االرتقــاء بجــودة اخملتبــرات
التعليميــة فــي جامعــات
العــراق كافــة عبــر
متطلبــات ملــئ اســتمارتي
تصنيــف جــودة اخملتبــرات
التعليميــة التخصصيــة و
الصــوت و احلاســبات وفــق
الدليــل االرشــادي اخلــاص
بهــذه االســتمارة للعــام

مركز البحوث التربوية والنفسية بجامعة بغداد ينظم محاضرة عن ظاهرة االبتزاز االلكتروني
نظــم مركــز البحــوث التربويــة والنفســية فــي جامعــة بغــداد وبالتعــاون
مــع وزارة الداخليــة  ،محاضــرة بعنــوان (جرائــم االبتــزاز االلكترونــي).
وتناولــت احملاضــرة انتشــار ظاهــرة االبتــزاز االلكترونــي وكونــه عمليــة تهديد
وترهيــب للضحيــة بنشــر الصــور او مــواد فلمية او تســريب معلومات ســرية
تخــص الضحيــة مــن اجلانــي مقابل دفــع مبالــغ ماليــة او اســتغالل الضحية
للقيــام بأعمــال غيــر مشــروعة لصالــح املبتزيــن ،كاالفصــاح مبعلومــات
ســرية خاصــة بجهــة العمــل او غيرهــا مــن االعمــال غيــر القانونيــة،
بعــد دخــول وســائل التواصــل االجتماعــي للعــراق منــذ عــام  2003والتــي
ميارســها ذو النفــوس الضعيفــة مبختلــف الفئــات العمريــة ســيما الفتيــات.
وجائــت احملاضــرة لعــدم وجــود قانــون فــي التشــريع العراقــي
متخصــص ملعاجلــة اجلرائــم االلكترونيــة ،اذ هدفــت الــى توعيــة
املواطنــن للتعــاون مــع اجلهــات املتخصصــة لالبــاغ عــن كل مــن
يقــوم بعمليــات االبتــزاز بــدون خــوف او تــردد للحــد مــن هــذه الظاهــرة.

الدراســي . 2018/2017وحرصــت عميــد كليــة الهندســة
االســتاذ الدكتــورة صبــا جبــار نعمــة علــى متابعــة تنفيــذ
متطلبــات اخملتبــر املثالــي حســب املعاييــر املعتمــدة
وفــق توجيــه جميــع مشــرفي و فنيــي اخملتبــرات الكمــال
املتطلبــات والتوثيــق املطلــوب ملؤشــرات االســتمارتني.ومت
فــي الزيــارة تدقيــق اخملتبــرات وزيارتهــا والبالــغ عددهــا 66
مختبــر موزعــه علــى اقســام الكليــة االثنــي عشــر.
وقــد ابــدى فريــق اللجنــة اعجابــه باجلهــود املبذولــة مــن
مــاكات الكليــة لالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة.

كلية التربية للبنات بجامعة بغداد
تقيم مؤتمرها العلمي الخامس حول بناء
الدولة في العراق
اقــام قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنات
مؤمتــرة العلمــي اخلامــس واملوســوم (التأهيــل اجملتمعــي
وبنــاء الدولــة فــي العــراق  :االشــكاليات واخليــارات ).
وتنــاول املؤمتــر عــدة محــاور ،منهــا الطفولــة واملــراة
والشــباب ومحــور التأهيــل اجملتمعــي فــي املناطــق
املتأثــرة بالنــزاع ومحــور الفئــات الهشــة (املعاقــن –
النســاء – معيــات االســرة – املســنني – االيتــام ) ،فض ـا ً
عــن محــور مؤسســات العمــل االجتماعــي
هــدف املؤمتــر الــى التعــرف علــى املتغيــرات الدميوغرافيــة
واجملتمعيــة للمجتمــع العراقــي بعد عام  2003و تســيلط
الضــوء علــى اهــم االشــكاليات البنيويــة املهــددة ملســار
التنميــة وفــرص النهــوض وحتديــد مســارات التغييــر فــي
مجــاالت التنميــة البشــرية فضــا ً عــن رفــد راســمي
السياســات وصنــاع القــرار بالتوصيــات واملقترحــات
التــي تعــزز مســارات النهــوض واســتدامة التنميــة .

العدد ( )73شباط 2019

متحف التاريخ الطبيعي بجامعة بغداد يتسلم مجموعة
من المجالت العلمية من جامعة ساوباولو البرازيلية

تســلم مركز بحــوث و متحــف التاريــخ الطبيعــي بجامعة
بغــداد مجموعــة مــن البحــوث و اجملــات العلميــة الصــادرة
مــن اجمللــة العلميــة العامليــة جلامعــة ســاوباولو البرازيليــة

ضمــن برنامــج التبــادل
العلمــي بــن مجلــة
املتحــف و مجلــة جامعــة
ســاوباولو فــي البرازيــل
،بعــد ان حصلــت مجلــة
مركــز بحــوث و متحــف
التاريــخ الطبيعــي العراقي
علــى مراتــب متقدمــة
عامليــا ً دخلــت اجمللــة فــي
برنامــج التبــادل العلمــي
العاملــي بــن الكثيــر
مــن اجلامعــات العامليــة
املرموقــة منهــا جامعــة
هارفــرد و جامعة ســاوباولو
 ،و مــن هنــا بــدات عمليــات
التبــادل الــدوري و بشــكل
منتظــم و ذلــك بارســال
أعــداد مــن مجلــة املركــز
الــى الكثيــر مــن اجلامعــات
املرموقــة فــي دول العالــم
التــي فتحــت بــاب التبــادل
العلمــي الرصــن بينهــا و
بــن املركــز .

زيارة ميدانية لكلية التربية للبنات الى المالذ األمن
االول للنساء في بغداد

نظــم قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات
زيــارة ميدانيــة الــى املــاذ األمــن االول للنســاء فــي بغــداد
التابــع إلــى قســم ذوي االحتياجــات اخلاصــة – دور الدولــة وزارة
العمــل والشؤــون االجتماعي��ة ضـ�م الوفــد أســاتذة القســم
وعــدد مــن طالبــات املاجســتير
تضمــن برنامــج الزيــارة لقــاء مــع املســؤول االجتماعــي األول
الدكتــورة خلــود فــارس محمــد التــي قدمــت نبــذة موجــزة
عــن طبيعــة املــكان وبينــت أن الــدار افتتحــت بتاريــخ 2018
حتــت شــعار ( معــا ً حلمايــة النســاء مــن كافــة اشــكال
العنــف القائــم علــى النــوع) وبدعــم مــن صنــدوق االمم
املتحــدة للســكان فــي العــراق تتــراوح أعمــار النزيــات مابــن
( )22-6ســنة .

واضافــت ان الــدار تقــدم
للفتيــات املوجــودات عــدد
مــن البرامــج اخملصصــة
كالبرامــج املهنيــة لتعلــم
احلــرف واكتســاب املهــارات
الفنيــة والعمليــة وبرنامــج
تعليــم مســرع وبرنامــج
صحــي واخــر إرشــادي
وتوجيهــي مشــيرة إلــى
أن هــذه البرامــج غالبــا ً
مــا تــؤدى لهــم مــن قبــل
متطوعــات فــي اجملــال
التربــوي والصحــي والدينــي
واحلرفــي ,أيض ـا ً أشــارت إلــى
أن الــدار حتتــوي علــى مرســم
ومشــغل لتنميــة الهوايــات
الفنيــة واملهنيــة البعــض
مــن ميســوري احلــال والتجار.
وقــد التقــى الوفــد الزائــر
بالنزيــات ومت االطــاع علــى
احوالهــم ومشــكالتهم
التــي يعانــون منهــا .

اختيار مختبرات معهد الهندسة الوراثية موقعًا للمارسة
الميدانية

حصلــت املوافقــة علــى اعتمــاد
مختبــرات معهــد الهندســة
الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة
للدراســات العليــا /جامعــة بغداد
كموقــع للممارســة امليدانيــة
االختصاصيــة ،اذ بعــد صــدور
ببــاغ رســمي بعثــت بــه دائــرة
االمــور الفنيــة فــي وزارة الصحة.
وبينــت الــوزارة أنــه مت اعتبــار
مختبــرات معهــد الهندســة
الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة
للدراســات العليــا جامعــة بغداد

كموقــع للممارســة امليدانيــة.
مــن جهتــه رحــب عميــد املعهــد
االســتاذ الدكتــور عبد احلســن مويت
الفيصــل مبوافقــة وزارة الصحــة
علــى اعتمــاد اخملتبــرات ،داعيــا ً
جميــع الباحثــن عــن جهــة رصينــة
كموقــع ملمارســة االختصــاص الــى
التدريــب فــي مختبــرات املعهــد.
واكــد الفيصــل انــه ســيتم
منــح املتدربــن تأييــد ممارســة
اختصــاص الوراثــة اجلزئيــة و
الهندســة الوراثيــة الطبيــة.

انظمــت التدريســية مــن معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات
االحيائيــة للدراســات العليــا فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــورة رشــا عبــد احلســن ماهــود الــى مجلــس
فرانكلــن( )FRANKLIN MEMBERSHIP COUNCELالتابــع ملنظمــة
النشــر الدوليــة البريطانيــة(.)LONDON JOURNAL PRESS
ومت اختيــار ماهــود علــى تواصلهــا املســتمر فــي نشــر البحــوث
العلميــة فــي اجمللــة التــي متيــل إلــى تشــجيع األبحــاث القيمــة
ونشــر األبحــاث والتطويــر فــي جميــع أنحــاء العالــم كمــا يتــم
تقــدمي اخلدمــات فــي مجــاالت البحــث والنشــر والتعليــم .

شــاركت التدريســيتان فــي قســم علــوم احليــاة بكليــة
التربيــة للعلــوم الصرفــة /ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد
التدريســية اســيل فــؤاد احلســيني و األســتاذ املســاعد
الدكتــورة اســراء كــرمي نصــر اهلل فــي اعمــال املؤمتــر
الدولــي الرابــع عشــر للعلــوم الزراعيــة واالحيائيــة
والبيئيــة والطبيــة املنعقــد فــي البرتغــال.
وجــاءت املش��اركة ببحثهمـ�ا املوسوــم( دراســة
تشـ�ريحية للنـ�وع �Ipomoea carnea Jacq. (Convolvu
 )laceaeفــي العــراق.
وتضمـ�ن البحـ�ث جمـ�ع عينـ�ات طريـ�ة للنـ�وع Ipomoea
 .carbea Jacaودرســت اخلصائــص التشــريحية للورقــة
التــي تضمنــت املقطــع العمــودي للورقــة واملقطــع
املسـ�تعرض للسـ�ويق  Petioleوصفــات البشــرة
السـ�طحية واملقطـ�ع املسـ�تعرض للحوميـ�ل Pedicel
والكســاء الســطحي لهــم فض ـا ً عــن دراســة التعــرق
للورقـ�ة .Leaf venation

كلية الطب البيطري بجامعة بغداد
تشارك في احتفالية المخترع العراقي

كلية التمريض بجامعة بغداد تعقد مؤتمرها
العلمي السنوي العشرين

تدريسية من معهد الهندسة الوراثية بجامعة بغداد تنظم الى
مجلس فرانكلين التابع لمنظمة النشر الدولية
ويذكــر أن لنــدن جورنــال
بــرس هــي منظمــة نشــر
معروفــة دوليــا تتبــع معاييــر
اململكــة املتحــدة  COPEو
 Research Councilsوتتعــاون
مــع الباحثــن فــي جميــع
التخصصــات الرائــدة مثــل
علــوم الكمبيوتــر والهندســة
والعلــوم واإلدارة والعلــوم
الطبيــة والعلــوم االجتماعيــة
واإلنســانية ،فضــا عــن اتباعها
املعاييــر الرائــدة فــي تقييــم
اجملــات مــن خــال أنظمــة
التحريــر واإلنتــاج املبتكــر ذاتيــا
واملعاييــر املفتوحــة ،والتــي
أيضــا بعــض أفضــل
يتبعهــا ً
املعاهــد البحثيــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم.

تدريسيتان من كلية التربية ابن
الهيثم بجامعة بغداد تشاركان
في المؤتمر الدولي للعلوم الزراعية
واالحيائية في البرتغال

عقــدت كليــة التمريــض بجامعــة بغــداد
مؤمترهــا العلمــي الســنوي العشــرين حتت
شــعار (دور التمريــض فــي الســلوكيات
الصحيــة فــي اجملتمــع) بحضــور رئيــس
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء
عبــد احلســن عبــد الرســول ،وممثلــي
التمريــض فــي وزارة الصحــة وكليــات
التمريــض مــن مختلــف اجلامعــات
العراقيــة.
وجــاء املؤمتــر ضمــن اهــداف كليــة
التمريــض فــي االرتقــاء بواقــع اخلدمــات
التمريضيــة ،فضــا عــن تطويــر اخلبــرات
والســلوكيات الصحيــة الفــراد اجملتمــع.
وتضمـ�ن املؤمتـ�ر محوريـ�ن اساسـين ،إذ
ناقــش األول البحــوث العلميــة املتعلقــة
بتحســن االداء التمريضــي للممرضــن

فــي املؤسســات الصحيــة ،فيمــا تركــز احملور
الثانــي علــى املقــررات الدراســية وآليــة
العمــل بهــا.
وأشــادت عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــورة
اقبــال غــامن بــدور الكليــة فــي عقــد
املؤمتــرات العلميــة الســنوية التــي ترفــد
مهنــة التمريــض بالعديــد مــن البحــوث
النظريــة والتطبيقيــة ممــا يدعمهــا ويزيــد
مــن خبــرات ممتهنيهــا.
ويذكــر ان رئيــس جامعــة بغــداد قــد افتتــح
اخملتبــر اجلديــد الساســيات التمريــض
واخملتبــر البحثــي للكليــة والتــي تزامنــت
مــع فعاليــات املؤمتــر ،بعــد ان اكــد علــى دور
التمريــض فــي تقــدمي اخلدمــات التمريضيــة
والتــي ال تقــل شــأنا ً عــن مهنــة الطبابــة
فــي اجنــاز املهــام الطبيــة واإلنســانية.

شــاركت كليــة الطــب البيطــري بجامعــة
بغــداد فــي احتفاليــة يــوم اخملتــرع العراقــي
التــي اقامهــا منتــدى اخملترعــن العراقيــن .
وهدفــت االحتفاليــة الــى تســليط الضــوء
علــى اهميــة االختراعــات والبحــوث العلميــة
فــي النهــوض بواقــع العــراق ومواكبــة التطــور
احلديــث وبنــاء قاعــدة بيانــات علميــة رصينــة
وتأســيس مرجعيــة الصحــاب بــراءات االختــراع
والنمــاذج الطبيــة والبيطريــة والصناعيــة عبــر
التنســيق مــع وزارات الدولــة والقطــاع اخلــاص
ذات العالقــة بهــدف الترويــج الســتثمار بــراءات
االختــراع ،فضــا عــن انشــاء روابــط وعالقــات
علميــة واجتماعيــة بــن علمــاء وباحثــي
العــراق ودول العالــم.
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المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان بجامعة بغداد
يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة سوران

نظمــت مديــرة املركــز الوطنــي
الريــادي لبحــوث الســرطان فــي

جامعـ�ة بغـ�داد االسـ�تاذ الدكتـ�ورة
نــدى عبــد الصاحــب العلــوان ورشــة

عمــل علميــة حــول اســتحداث
قاعــدة بيانــات لتوثيــق الســرطانات

املشــخصة فــي أقليــم كردســتان
حيــث القــت العلــوان محاضــرة
علميــة فــي املركــز البحثــي بجامعــة
ســوران عــن قاعــدة بيانــات الســيطرة
علــى ســرطان الثــدي فــي العــراق،
كمــا أســتعرضت أحــدث االحصائيــات
املســجلة ذات العالقــة على املســتوى
العاملــي واالقليمــي والوطنــي .
هــذا ومت االتفــاق علــى صياغــة
مذكــرة تفاهــم تتضمــن
التخطيــط لتأســيس منهــاج
عمــل علمــي مشــترك بــن
املركزيــن البحثيــن فــي جامعتــي
بغــداد وســوران لتبــادل املعلومــات
والنهــوض باملشــاريع املتعلقــة
مبوضــوع مكافحــة الســرطان.

كلية التمريض بجامعة بغداد تعقد مؤتمرها العلمي السنوي
العشرين

عقــدت كليــة التمريــض
بجامعــة بغــداد مؤمترهــا
العلمــي الســنوي العشــرين
حتــت شــعار (دور التمريــض فــي
الســلوكيات الصحيــة فــي
اجملتمــع) بحضــور رئيــس جامعــة
بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء
عبــد احلســن عبــد الرســول،
وممثلــي التمريــض فــي وزارة
الصحــة وكليــات التمريــض مــن
مختلــف اجلامعــات العراقيــة.
وجــاء املؤمتــر ضمــن اهــداف
كليــة التمريــض فــي االرتقــاء
بواقــع اخلدمــات التمريضيــة،
فضــا عــن تطويــر اخلبــرات

والســلوكيات الصحيــة الفــراد اجملتمــع.
وتضم��ن املؤمت��ر محوري��ن اساس�ين ،إذ ناقــش األول
البحــوث العلميــة املتعلقــة بتحســن االداء التمريضــي

للممرضــن فــي املؤسســات الصحيــة ،فيمــا
تركــز احملــور الثانــي علــى املقــررات الدراســية
وآليــة العمــل بهــا.
وأشــادت عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــورة
اقبــال غــامن بــدور الكليــة فــي عقــد املؤمتــرات
العلميــة الســنوية التــي ترفــد مهنــة
التمريــض بالعديــد مــن البحــوث النظريــة
والتطبيقيــة ممــا يدعمهــا ويزيــد مــن خبــرات
ممتهنيهــا.
ويذكــر ان رئيــس جامعــة بغــداد قــد افتتــح
اخملتبــر اجلديــد الساســيات التمريــض واخملتبــر
البحثــي للكليــة والتــي تزامنــت مــع فعاليــات
املؤمتــر ،بعــد ان اكــد علــى دور التمريــض فــي
تقــدمي اخلدمــات التمريضيــة والتــي ال تقــل
شــأناً عــن مهنــة الطبابــة فــي اجنــاز املهــام
الطبيــة واإلنســانية.

التربية ابن رشد بجامعة بغداد تنظم مؤتمرها الدولي الثالث
عن واقع حقوق الطفل في العراق

نظمــت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم
االنســانية بجامعــة بغــداد املؤمتــر الدولــي
الثال��ث (واق��ع حق��وق الطف��ل ف��ي الع��راق)
وبالتعــاون مــع اجمللــس العربــي االفريقــي
للتكام��ل والتنميــة وحت��ت ش��عار (الطفل
العراق��ي – واق��ع وطموح��ات ).
وهــدف املؤمتــر الــى الكشــف عــن واقــع
حقــوق الطفــل فــي العــراق ،تشــخيص
اســباب جتنيــد االطفــال وبصــوره كافــة،

جامعة بغداد تناقش العالقة التداخلية بين الموازنة العامة والميزان
التجاري في االقتصاد العراقي

شــهدت كليــة االدارة واالقتصاد
بجامعــة بغــداد مناقشــة
رســالة املاجســتير املوســومة ”
العالقــة التداخليــة بــن املوازنة
العامــة وامليــزان التجــاري فــي
االقتصــاد العراقــي ” للطالــب
مثنــى ســالم يحــي .
وهدفــت الدراســة الــى حتليــل

مشاركة تدريسية من كلية التربية للبنات في المؤتمر الدولي لالتحاد
العالمي للنساء المسلمات
شــاركت التدريســية فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات االســتاذ املســاعد
وديــان ياســن عبيــد فــي املؤمتــر العلمــي الدولــي الثانــي لالحتــاد العاملــي للنســاء املســلمات
(التحديــات املعاصــرة للشــباب واالســرة – احللــول واملعاجلــات فــي ضــوء ســيرة الزه ـراء عليهــا
الســام ) الــذي عقــد حتــت شــعار الزهـراء (عليهــا الســام) نبـراس لالســرة املســلمة .املقــام فــي
محافظــة كربــاء املقدســة .وجــاءت مشــاركتها ببحثهــا املوســوم (احلــروب واالزمــات وتأثيرهــا علــى
الطفــل والعائلــة العراقيــة) والــذي تنــاول حملــة عــن اآلثــار املترتبــة علــى احلــروب ومــا تخلفــه عنــد
االنســان عامــة واألطفــال خمشــاركة تدريســية مــن كليــة التربيــة للبنــات فــي املؤمتــر الدولــي
لالحتـ�اد العامل��ي للنس��اء املسلماتش�اـركت التدريســية فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة
التربيــة للبنــات االســتاذ املســاعد وديــان ياســن عبيــد فــي املؤمتــر العلمــي الدولــي الثانــي لالحتــاد
العاملــي للنســاء املســلمات (التحديــات املعاصــرة للشــباب واالســرة – احللــول واملعاجلــات فــي ضــوء
ســيرة الزهـراء عليهــا الســام ) الــذي عقــد حتــت شــعار الزهـراء (عليهــا الســام) نبـراس لالســرة
املســلمة .املقــام فــي محافظــة كربــاء املقدســة .
وجــاءت مشــاركتها ببحثهــا املوســوم (احلــروب واالزمــات وتأثيرهــا علــى الطفــل والعائلــة العراقيــة)
والــذي تنــاول حملــة عــن اآلثــار املترتبــة علــى احلــروب ومــا تخلفــه عنــد االنســان عامــة واألطفــال
خاصــة فضــا عــن االثــار االجتماعيــة للحــروب علــى امل ـرأة العراقيــة وتعرضهــا للضغوطــات
النفســية واالقتصاديــة املترتبــة علــى احلــروب واالزمات.اصــة فضــا عــن االثــار االجتماعيــة للحــروب
علــى املــرأة العراقيــة وتعرضهــا للضغوطــات النفســية واالقتصاديــة املترتبــة علــى احلــروب
واالزمــات.

فضــا عــن تعزيــز دور االعــام فــي ترســيخ
مبــادئ حقــوق الطفــل .
واكــد عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور
عــاوي ســادر جــازع علــى ضــرورة تنميــة
الطفــل  ،وتنشــئته بنحــو صحيــح  ،وبــث
روح املــروءة والســماحة وحــب اخليــر ألن
هــذه القيــم اذا ماترســخت فــي الطفولــة
فإنهــا ســتؤتي أكلهــا يانعــة جنيــة
مبنحهــم اإليجابــي .

كمــا تنــاول املؤمتــر محــاور
عــدة منهــا اإلســامي
والتاريخــي فضــا عــن
النفســي واالجتماعــي
 ،الــى جانــب القانونــي
والسياســي والثقافــي
التربــوي .
خــرج املؤمتــر بجملــة مــن
التوصيات،والتــي اكــدت
علــى ضــرورة إقــرار قانــون
حمايــة الطفولــة فــي
العــراق  ،فضــا عــن تعــاون
املؤسســات احلكوميــة
وغيــر احلكوميــة حلمايــة
الطفولــة فــي العــراق ،
وحتــرمي املتاجــرة بأعضــاء
األطفــال الى جانــب حماية
األطفــال االيتــام وتقــدمي
اخلدمــات الالزمــة لهــم
،وضمــان حقــوق األطفــال
فــي األســرة واجملتمــع
كونهــم اللبنــة األساســية
لبنــاء اجملتمــع

وقيــاس العالقــة التداخليــة
بــن املوازنــة العامــة وامليــزان
التجــاري وحتديــد اجتــاه العالقــة
فــي
الســببية بينهمــا
االقتصــاد العراقــي.
ومت التوصــل الــى مجموعــة
مــن االســتنتاجات منهــا
إعطــاء أهميــة أكبــر لألنفــاق

االســتثماري علــى حســاب
االنفــاق االســتهالكي والســيما
فــي األمــد القصيــر واملتوســط،
وتوفيــر احلمايــة مــن اجــل
تقليــل االعتمــاد علــى اخلــارج
فــي اشــباع الطلــب احمللــي
واحلــد مــن ظاهــرة االنكشــاف
االقتصــادي ملــا لهــذه الظاهــرة
مــن اثــار ســلبية علــى مجمــل
االقتصــاد الوطنــي .وانشــاء
صناديــق الثــروة الســيادية فــي
ســبيل االســتفادة مــن الفائــض
االقتصــادي املتحقــق فــي
بعــض الســنوات ،وذلــك مــن
خــال حفــظ واســتثمار ذلــك
الفائــض وعــدم توجيهــه نحــو
زيــادة االنفــاق االســتهالكي،
وهــذا يســاعد فــي التقليــل
مــن االثــار الســلبية الناجمــة
مــن االعتمــاد علــى اإليــرادات
النفطــي.

جامعة بغداد تناقش دور سندات الخزانة في دعم الموازنة

ناقــش قســم الدراســات املاليــة
باملعهــد العالــي للدراســات
احملاســبية واملاليــة للدراســات
العليــا فــي جامعــة بغــداد رســالة
املاجســتير املوســومة (دور ســندات
وأذونــات اخلزانــة فــي دعــم املوازنــة

األحتاديــة فــي العــراق للمــدة (-2004
 ))2016للطالبـ�ة حليمـ�ة كاظـ�م خضيـ�ر.
وهدفـ�ت الدراسـ�ة الـ�ى التركيــز علــى
العجــز احلاصــل فــي املوازنــة األحتاديــة
وأســتخدام األدوات املاليــة فــي ســد
العجــز وتنــاول البحــث دور هــذه األدوات

بأصــدار
واملتمثلــة
األذونــات والســندات
وجتنــب
احلكوميــة
األثــار الســلبية لطــرق
األخــرى.
التمويــل
وتوصلــت الدراســة الــى
ضــرورة توجيــه األمــوال
الناجتــة مــن أصــدار
أذونــات اخلزانــة لتمويــل
املشــروعات األســتثمارية
وهــو مــا يــؤدي الــى زيــادة
الصــادرات وتخفيــف
الــواردات بغيــة أســتقرار
ســعر الــدوالر وفضــا ً
عــن ذلــك التخفيــف
مــن حــدة البطالــة
وتوليــد دخــول جديــدة.
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طالبة من جامعة بغداد تحصل على شهادة
مشاركة في دورة تدريبية بتركيا

حصلــت الطالبــة بكليــة الطــب فــي جامعــة بغــداد مــرمي ناجــي
العــوادي علــى شــهادة مشــاركة مــن املستشــفى االمريكيــة فــي

مدينــة اســطنبول بتركيــا وذلــك
إلمتــام اجتيازهــا اســبوع التدريب
الســريري فــي قســم األمــراض
اجللديــة فــي املستشــفى.
واشــاد اطبــاء اجلامعــة
االمريكيــة بتميــز الطالبــة
العراقيــة علــى جميــع اقرانهــا
مــن مختلــف اجلنســيات فــي
العالــم لتعكــس بذلــك صــورة
مشــرقة عــن تفــوق الطالــب
العراقــي .ويذكــر ان املستشــفى
االمريكيــة فــي اســطنبول
متيــزت بتاريخهــا وســمعتها
املعروفتــن فــي تقــدمي اخلدمــات
بجميــع التخصصــات الطبيــة
واجلراحيــة ،إذ تعــد مــن احــدث
املتقدمــة
املستشــفيات
والرائــدة فــي اجملــال الطبــي
بتركيـ�ا.

تدريسي من جامعة بغداد يحصل على براءة اختراع من
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

حصــل التدريســي مــن كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة
فــي جامعــة بغــداد الدكتــور نصــر نــوري االنبــاري علــى
بــراءة اختــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة
النوعيــة املوســومة ( حتســن عــدد مــن الصفــات اإلنتاجيــة

لإلغنــام
والتناســلية
العواســي احمللــي مــن خــال
حتديــد املظاهــر الوراثيــة
جلـين .))BMP15وتعــد هــذه
الدراســة األولــى فــي
العــراق علــى جــن بروتــن
مخلـ�ق العظـ�م BMP15
علــى األغنــام العواســي
احمللــي وقــد مت احلصــول علــى
عالقــات مهمــة إحصائيــا
مــع بعــض معالــم األداء
الســيما معــدل اخلصــب
ونســبة الهــاكات وبعــض
صفــات النمو ومعــدل إنتاج
احلليــب اليومــي ،كمــا كان
هنالــك تنــوع وراثــي عالــي
فــي قطعــة اجلني املدروســة
لذلــك إمكانيــة اعتمــاد هذا
اجلــن فــي اســتراتيجيات
التحســن الوراثــي وتطبيــق
برامــج االنتخــاب فــي
قطعــان األغنــام لزيــادة
العائــد االقتصــادي مــن
مش��اريع تربيته��ا .

تدريسي من كلية الطب بجامعة بغداد يشارك في دورة
تدريبية بإيطاليا

شــارك التدريســي فــي
فــرع علــم االمــراض
والطــب العدلــي بكليــة
الطــب فــي جامعــة بغــداد
الدكتــور أميــر ظاهــر
حميــدي بــدورة تدريبيــة
ألطبــاء علــم األمــراض
والتــي اقيمــت فــي جامعة
ســابينزا اإليطاليــة.

وهــدف الــدورة التــي
أقيمــت فــي مستشــفى
ســانت أندريــا فــي رومــا
إلــى إطــاع وتدريــب
املشــاركني فيهــا علــى
مســتجدات الفحــص
النســيجي التشــخيصي
فــي مجــال علــم األمــراض
والتطــورات احلاصلــة فــي

هــذا االختصــاص .ومــن
اجلديــر بالذكــر أن الدكتــور
حميــدي حاصــل علــى
شــهادة البــورد العراقــي
فــي اختصــاص علــم
األمراض-النســيج املرضــي
ويشــغل منصــب معــاون
عميــد الطــب كليــة
للشـ�ؤون اإلداريـ�ة.

كلية التربية للبنات بجامعة بغداد تقدم حلقة
دراسية عن الهندسة العكسية للدماغ

قدمــت معــاون العميــد للشــؤون
العلميــة والتدريســية فــي قســم
احلاســوب بكليــة التربيــة للبنــات
فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــور عفــاف بديــع
جميــل حلقــة دراســية بعنــوان (
الهندســة العكســية للدمــاغ ).
وهدفــت احللقــة الــى تعريــف
الهندســة العكســية والتعــرف على
فوائدهــا ,وتســليط الضــوء علــى
كيفيــة تكويــن بنــاء رقمــي لدمــاغ
االنســان عــن طريــق الهندســية
العكســية ملعرفــة عملــه .

كمــا اوضحــت احملاضــرة فوائــد
هــذه التقنيــة ،اذ ميكــن للشــخص
أن يحتفــظ بنســخ احتياطيــة مــن
املعلومــات والذكريــات املوجــودة
فــي دماغــه دوريــا مثلمــا نفعــل
مــع امللفــات الهامــة فــي أجهــزة
الكمبيوتــر .وميكــن نقــل محتــوى
دمــاغ الشــخص إلــى دمــاغ شــخص
آخــر بعــد مســح مــا فيهــا ،وميكــن
تنفيــذ ذلــك عنــد األشــخاص
املصابــن بأمــراض قاتلــة أو الذيــن
وصلــوا إلــى ســن الشــيخوخة
والذيــن أصيبــوا مبــرض الزهاميــر.

جامعة بغداد تناقش تصميم موديل حقن
متكامل لحقل نفطي عراقي
شــهدت كليــة الهندســة بجامعــة بغــداد
مناقشــة اطروحــة الدكتــوراه املوســومة (
تصميــم موديــل حقــن متكامــل حلقــل نفطــي
عراقــي) للطالــب وســام عيســى طاهــر مــن
قســم هندســة النفــط.
وهدفــت الدراســة الــى مكمــن املشــرف فــي
حقــل احللفايــة النفطــي والــذي يعــد احــد
املكامــن العراقيــة الكاربوناتيــة الكبيــرة الــذي
بــدأ باالنتــاج عــام  2005دون اي دعــم مــن اي طاقــة
خارجيــة للمكمــن ،لكــن الضغــط املكمنــي
انخفــض كثيــرا اثنــاء اخلمــس ســنوات املاضيــة
نتيجــة للزيــادة احلــادة فــي انتــاج النفــط وذلــك
عندمــا وضــع املكمــن حتــت برنامــج التطويــر
الفعلــي.
وفــي هــذا البحــث ,مت انشــاء موديــل جيولوجــي
ثالثــي االبعــاد وعالــي الدقــة باالعتمــاد علــى
البيانــات اجليولوجيــة ,اجليوفيزيائيــة ,البتروفيزاوية
والهندســية لتمثيــل الوصــف التركيبــي الطباقي
و توزيــع الصفــات املكمنيــة علــى طــول املكمــن.

كلية اللغات بجامعة بغداد
تناقش الخطاب العنصري االمريكي

تدريسي من جامعة بغداد يقدم محاضرات عن آليات
التخطيط واالدارة
نظــم التدريســي بقســم احملاســبة بكليــة االدارة واالقتصــاد فــي جامعــة
بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور صفــوان قصــي عبــد احلليــم ورشــة عمــل
ملوظفــي وزارة الداخليــة ومبشــاركة نخبــة مــن منتســبي الــوزارة.
وتضمنــت الورشــة ألقــاء محاضــرة حــول أليــات التخطيــط و االدارة والرقابة
واالســتخدام األمثــل والضبــط للموجــودات الثابتــة فــي البيئــة احملليــة
بشــكل عــام ووزارة الداخليــة بشــكل خــاص.
وهدفــت الورشــة الــى زيــادة كفــاءة موظفــي الــوزارة شــعبة التدقيــق
املركــزي واطالعهــم علــى اخــر املســتجدات فــي علــم احملاســبة والتدقيــق.

كلية التربية للبنات تعقد ورشة عن المبادرات اإليجابية
في تعزيز العمل التطوعي
عقــدت وحــدة التوجيــه
واالرشــاد التربــوي فــي كلية
التربيــة للبنــات ورشــتها
العلميــة املوســومة ( دور
املبــادرات اإليجابيــة فــي
تعزيــز العمــل التطوعــي
لــدى الطلبــة اجلامعيــن )
وقــد هدفــت الورشــة الــى
حتديــد ماهيــة املبــادرات
االيجابيــة واشــكالها
ومعرفــة االثــار الســلبية
املترتبــة علــى ضعــف هــذه
املبــادرات وبيــان العالقــة
مابــن املبــادرات االيجابيــة
وتعزيــز العمــل التطوعــي
فضــا عــن بيــان طــرق
وأســاليب حتفيــز الشــباب
اجلامعــي نحــو القيــام
باملبــادرات االيجابيــة.
ركــزت الورشــة علــى بيــان

أن مــن أكبــر املشــكالت التــي يعانيهــا مجتمعنــا اليــوم
هــي عــدم املبــادرة أو ضعفهــا فــي كثيــر مــن اجملــاالت حتــى
أمســت معضل ـ ًة متج ـذ ّرة فــي الــذات اإلنســانية تعيقهــا
عــن حتقيــق الطموحــات التــي تتطلــع إليهــا بفعــل
الشــحنات الســلبية التــي متلؤهــا .ومت اإلشــارة فــي اوراق
العمــل املقدمــة إلــى أن املبــادرة هدفهــا التغييــر ســواء كان
هــذا التغييــر صغيــرا أو كبيــرا،
كمــا مت االشــارة الــى بيــان أن دور الشــباب املهــم فــي بنــاء
الوطــن وعليهــم أن يتحرّكــوا ويجتهــدوا لإلســهام فــي
ارتقائــه كمــا أن الدولــة بحاجــة فــي الفتــرة القادمــة
جلهــود أبنائهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى وهــي فرصــة لهــم
جميع ـا ً لــرد جــزء مــن جميــل الوطــن عليهــم .

أجنــزت تدريســية بقســم اللغــة االنكليزيــة
فــي كليــة اللغــات وفــاء صالــح مهــدي إطروحــة
دكتــوراه بعنــوان (مقاربــة تداوليــة نقديــة
للخطــاب العنصــري االمريكــي) .
وتعــد هــذه اإلطروحــة دراســة رائدة فــي موضوع
التداوليــة النقديــة وهــي الدراســة األولــى مــن
هــذا النــوع فــي العــراق والوطــن العربــي .
هــذا وتــرأس جلنــة املناقشــة االســتاذ املتمــرس
الدكتــور عبــد اللطيــف علــوان اجلميلــي اســتاذ
العلــوم اللغويــة التطبيقيــة فيمــا أشــرف عليها
االســتاذ الدكتــور فريــد الهنــداوي مــن كليــة
التربيــة للعلــوم االنســانية فــي جامعــة بابــل.
وقــد حصلــت التدريســية علــى شــهادة الدكتوراه
بدرجــة إمتياز

زيارة وفد من اتحاد المدربين العرب
لمركز التعليم المستمر

عقــد مديــر مركــز التعليــم املســتمر األســتاذ
املســاعد الدكتــور مــروان عبــد احلميــد عاشــور
اجتماع ـا ً مــع مديــر شــعبة التدريــب االســتاذ
املســاعد الدكتــور عبــد اهلل حســن حســن
ومديــرة شــعبة اإلداريــة املــدرس الدكتــورة
زينــب هــادي خلــف مــع وفــد مــن احتــاد املدربني
العــرب .حيــث مت االتفــاق خــال االجتمــاع علــى
التعــاون املشــترك بــن اجلهتــن عــن طريــق
«مبــادرة حقــك علينــا – طــور مهاراتــك» ،وذلك
مــن خــال تبــادل اخلبــرات واقامــة الــدورات
وعقــد املؤمتــرات والنــدوات.
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جامعة بغداد تبحث التفكك األسري
وأثره على الفرد والمجتمع

قدمــت التدريســية بكليــة التربيــة للبنــات
بجامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور اشــواق ســامي
ملــوزة ورشــة عمــل بعنــوان (التفــكك األســري
وأثــره علــى الفــرد واجملتمــع) .
وهدفــت الورشــة الــى تعريــف التفــكك االســري
وتبيــان أنواعــه وتســليط الضــوء علــى أســبابه
وعلــى االثــار املترتبــة عليــه .
واشــارت ســامي ان األســرة املثاليــة هــي التــي
تكــون ســكنًا جلميــع أعضائهــا ،وراحــة لهــم
مــن متاعــن احليــاة ،واألســرة املثاليــة هــي التــي
تســود املــودة بــن أعضائهــا ويســود التعاطــف
وحســن املعاشــرة كل مكوناتهــا ،فــاذا مــا انهــدم
ركــن مــن أركان ســعادة األســرة كأن تقصــر
الزوجــة فــي أداء واجباتهــا أو يقصــر الــزوج فــي
أداء مــا عليــه ،دبــت اخلالفــات فــي مفاصــل احليــاة
الزوجيــة وتصبــح أركان ســعادة األســرة نفســها
مهــددة بالهــدم ،لــذا مــن الواجــب علــى كل فــرد
فــي األســرة أن يحافــظ عليهــا ويرعــى حقوقهــا
يعمــل علــى حتقيــق الســعادة لهــا ،ويبتعــد
عــن كل مــا يهدمهــا ،أو يســيء إليهــا ويســعى
للمحافظــة علــى كيانهــا وتوفيــر األمــن لهــا.

جامعة بغداد تبحث في ندوة علمية المشكالت
النفسية والسلوكية للطلبة النازحين

شــاركت جامعــة بغــداد فــي
التكــرمي الســنوي للطلبــة
االوائــل علــى اجلامعــات العراقيــة
بحضــور وزيــر التعليــم العالــي
االســتاذ الدكتــور قصــي الســهيل
وســماحة املتولــي الشــرعي
للعتبــة العباســية املقدســة
الســيد احمــد الصافــي وعــدد
كبيــر مــن رؤوســاء اجلامعــات
والكليــات وحضــور مســاعد رئيــس
جامعــة بغــداد للشــؤون العلميــة
االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة
فاضــل عبــد اللطيــف وعــدد
مــن مســؤولي شــعب قســم
اقامــت وحــدة االرشــاد التربــوي فــي كليــة التربيــة للبنــات بجامعــة بغــداد
نــدوة علميــة بعنــوان (املشــكالت النفســية والســلوكية للطلبــة النازحــن
) بحضــور اســاتذة الكليــة وممجموعــة مــن طالباتهــا.
وهدفــت النــدوة الــى حتديــد ظاهــرة النــزوح واســبابها ومعرفــة االثــار
الســلبية املترتبــة علــى هــذه الظاهــرة فــي اجملتمــع ،فضــا عــن بيــان
املشــكالت النفســية والســلوكية التــي يتعــرض لهــا الطلبــة النازحــن،
الــى جانــب بيــان دور املرشــد التربــوي فــي معاجلــة املشــكالت النفســية
والســلوكية للطلبــة النازحــن.
وتضمنــت النــدوة عــدة محــاور ناقشــت ظاهــرة النــزوح وتأثيراتهــا الســلبية
علــى اجملتمــع والنتائــج املترتبــة علــى النــزوح القســري للعوائــل ،فضــا عــن
املشــكالت النفســية والســلوكية التــي يتعــرض لهــا الطلبــة النازحــون.

شــؤون الطلبــة فــي اجلامعــة .
واكــد معالــي الوزيــر خــال
كلمتــه بــأن املؤسســة الدينيــة
لهــا دور ابــوي فــي كافــة اجملــاالت
مثمنــاً مبــادرة العتبــة ومشــيدا ً

القـ�ى التدريســي فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة
بكليــة التربيــة للبنــات االســتاذ الدكتــور عدنــان ياســن
مصطفــى محاضــرة بعنــوان ( االطفال املقاتلــون  ..حتديات
مجتمعيــة وآثــار مســتقبلية ) وذلــك ضمــن فعاليــات
ورشــة مشــروع “ ”IMANلتطويــر ســيادة القانــون وإعــادة
تأهيــل اجملتمــع بعــد النزاعــات ,والتــي أقامتهــا املؤسســة
القانونيــة العراقيــة ( )IRAQ LOW FIRMومنظمــة مــن
أجــل وحــدة العــراق بالتعــاون مــع نقابــة الصحفيــن
العراقيــن فــي اربيــل .
هدفــت احملاضــرة الــى التعريــف بظاهــرة تنــاول اخملــدرات
وبيــان ان اكثــر الفئــات تأثــرا بهــذه املشــكلة هــم
الفئــات الهشــة واالكثــر حساســية (االطفــال ,النازحــون
 ,املســنون ,املعاقــون)  .واكــد مصطفــى علــى ان املطلــوب
اليــوم هــو وضــع حلــول ملشــاكل هــذه الفئــات كمــا اكــد

علــى ان اخملــدرات باتــت
اليــوم اشــد خطــرا مــن
داعــش ملــا يترتــب عليهــا
مــن آثــار خطيــرة ومنهــا
احــداث شــلل مؤسســي
تــام يهــدد مصــادر
احليــاة ,أيضــا هنــاك
آثــار اجتماعيــة خطيــرة
كاالنتحــار وزنــى احملــارم
وشــباب ضائــع وســجون
ومواقــف ممتلئــة .
وبــن ان اخملــدرات انتشــرت
بــن أوســاط الشــباب
حتــى وصلــت الى املــدارس
وفــي الثانويــات وحتــى
لــدى البنــات وتفشــيها
يــراد منــه خلخلــة
املنظومــات القيميــة
واالجتماعيــة وخلخلــة
املصداقيــة الراســخة فــي
ادراك اجملتمــع لكفايــة
ومنظوماتــه
قيمــه
االجتماعيــة وان عمليــة
االســتهداف هــذه حتتــاج
الــى حتــرك وتصــدي يرتقــي
الــى مســتوى املواجهــة
والــى مســتوى االرهــاب
ومخاطــره  .وعليــه فــان
هنــاك حاجــة لتكاتــف
جميــع االطــراف اجملتمعيــة
مــن مؤسســات لوضــع
أســتراتيجية للتصــدي
ترتقــي للخطــر احملــدق
اليــوم باجملتمــع العراقــي.

باملســتويات العلميــة التــي
تتمتــع بهــا الطواقــم التدريســية
فــي جامعــات العتبــات املقدســة.
حيــث شــاركت اربعــة وعشــرون
كليــة مــن مختلــف التخصصــات
الطبيــة والعلــوم الصرفــة
والعلميــة واالنســانية فــي هــذا
التكرــمي  .وجــرى تكرميهــم مــن
قبــل وزيــر التعليــم العالــي
والســيد احمــد الصافــي .
وتاتــي هــذه االلتفاتــة الكرميــة من
قبــل العتبــة لتحفيــز وتشــجيع
الطلبــة ودعمهــم معنويــاً
ليواصلـ�وا طريـ�ق النجـ�اح والتفوق .

أختيار تدريسي من كلية العلوم االسالمية امينًا
عامًا التحاد الناشرين العراقيين

محاضرة لتدريسي بكلية التربية للبنات عن
االطفال المقاتلون تحديات مجتمعية وآثار
مستقبلية

تدريسي من كلية الطب بجامعة
بغداد يفوز بالمرتبة األولى في المؤتمر
الدولي للعلوم الجنائية

حصــل التدريســي فــي فــرع علــم األمــراض والطــب
العدلــي بكليــة الطــب فــي جامعــة بغداد األســتاذ
املســاعد الدكتــور نبيــل غــازي هاشــم اخلطيــب
علــى املرتبــة األولــى فــي املؤمتــر الدولــي الثالــث
للعلــوم اجلنائيــة والطــب العدلــي فــي العــراق
باالشــتراك مــع الطبيبــة االختصــاص مــن دائــرة
الطــب العدلــي الدكتــورة نيــران محمــود احمــد
التميمــي والــذي أقامــه مركــز الدنــا العدلــي
للبحــث والتدريــب فــي جامعــة النهريــن.
وتنــاول البحــث الــذي حمــل عنــوان ( دراســة
طبيــة عدليــة عــن أغشــية البــكارة) موضوعــا
مهمــا اجتماعيــا وقانونيــا ،كمــا وضــح املشــكالت
املتعلقــة بــه والتــي متــس كيــان االســرة  ،وأيــدت
نتائــج البحــث عفــة املــرأة العراقيــة ،إذ كانــت
اغلــب احلــاالت املفحوصــة فــي دائــرة الطــب العدلي
واحملالــة مــن اجلهــات التحقيقيــة والقضائيــة ذات
طابــع عارضــي ومنهــا مايتعلــق بشــكوك ليلــة
الزفــاف بســبب املوروثــات االجتماعيــة التــي حتتــاج
الــى توعيــة وتثقيــف الشــباب املقبلــن علــى
الـ�زواج.

جامعة بغداد تشارك في تكريم الطلبة االوائل
للجامعات العراقية

اختيــر التدريســي فــي قســم احلضــارة واآلثــار
اإلســامية بجامعــة بغــداد ،األســتاذ حســن مايــع

الكعبــي ،أمينــا عامــا
الناشــرين
الحتــاد
العراقيــن ،وذلــك فــي
نتائــج أعضــاء الهيــأة
اإلداريــة اجلديــدة لالحتــاد
الناشــرين العراقيــن.
واجمــع الناخبــون علــى
الدكتــور عبــد الوهــاب
مزهــر الراضــي  -مديــر
دار الكتــب العلميــة
رئيســا الحتــاد
الســابق ً
الناشــرين العراقيــن،
واألســتاذ عبــد احلليــم
عــرب الســامرائي ،مديــر
دار بابــل فــي دار احلكمــة
ســابقا نائ ًبــا للرئيــس.
ومــن املؤمــل أن تعقــد
الهيــأة اإلداريــة لالحتــاد
اجتماعهــا األســبوع
املقبــل الختيــار رؤســاء
اللجــان.
وأعضــاء

تدريسي من كلية اللغات ينشر بحثا في مجلة روسية

نشــر التدريســي بقســم
اللغــة الروســية فــي كليــة
اللغــات االســتاذ املســاعد
الدكتــور ميثــاق محمــد

اســماعيل بحثــا علميــا بأحدى
اجملــات الروســية الرصينــة .
فقــد نشــرت مجلــة (اســتاذ
القــرن احلــادي والعشــرين)
التــي تصــدر فــي روســيا بحثــا
للتدريســي املذكور حتــت عنوان
(اإلقتراضــات العربيــة فــي
اللغــة الروســية وخصائــص
تفعيلهــا فــي العصــر احلديث)
 .تنــاول البحــث املنشــور
تبويــب املفــردات العربيــة فــي
كل مجــاالت احليــاة والتــي
دخلــت الــى اللغــة الروســية
فــي حقــب تاريخيــة مختلفــة
وكيفيــة التعامــل معهــا
مــن قبــل اللغويــن الــروس
وتوظيــف هــذه املفــردات إلثــراء
اللغــة الروســية فــي العصــر
احلديــث .
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جامعة بغداد تناقش التحليل االستراتيجي لتطور نصيب
الفرد من العناية الصحية في العراق بعد عام 2003

جامعة بغداد تدرس تأثير االوزون
على التغير المناخي وصحة االنسان في
بغداد و بابل

جامعة بغداد تشارك في المؤتمر السنوي لوزارة
الصناعة والمعادن

نوقشــت فــي قســم الفلــك والفضــاء بكليــة
العلــوم فــي جامعــة بغــداد رســالة املاجســتير
املوســومة «تأثيــر اســتنفاذ االوزون علــى التغيــر
املناخــي وصحــة االنســان فــوق مدينتــي بغــداد
واحللـ�ة” للطالبــة دعـ�اء جمـ�ال محمـ�د علـ�ي.
وهدفــت الرســالة الــى دراســة تغيــر املنــاخ علــى
مدينــة بغــداد عــن طريــق العالقــة بــن معــدل
االوزون اليومــي وتغيــرات درجــة احلــرارة علــى
ارتفــاع متريــن ،فضــا عــن هدفهــا فــي ايجــاد
تأثيــر مؤشــر االشــعة فــوق البنفســجية علــى
تغيــر االوزون اليومــي فــوق مدينتــي بغــداد و احللــة
ودراســة صحــة االنســان عــن طريــق متغيــرات
جرعــة االشــعة فــوق البنفســجية وتلــف احلمض
النــووي وفيتامــن (د) مــع املعــدل اليومــي لســمك
طبقــة االوزون .
شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد
مناقشــة بحــث الدبلــوم العالــي
االدارة احملليــة للبحــث املوســوم
(التحليــل االســتراتيجي لتطــور
نصيــب الفــرد مــن العنايــة الصحيــة
فــي العــراق بعــد عــام  -2003دراســة
حالــة) للطالبــة زمــن محســن حمد.
وهــدف البحــث الــى حتليــل الواقــع
االســتراتيجي لتطــور نصيــب الفــرد
مــن العنايــة الصحيــة فــي العــراق
بعــد عــام  2003دراســة حالــة مــع
مقتــرح للعــاج .
و قــدم الباحــث مجموعــة مــن
التوصيــات ،اهمهــا ضــرورة التنويــع
فــي هيــكل االقتصــاد العراقــي
وتقليــل االعتمــاد علــى القطــاع

الريعــي عبــر تطويــر القطاعــات
االقتصاديــة احملليــة و زيــادة االنفــاق
االســتثماري العــام وتشــجيع
االســتثمار احمللــي علــى ان يأخــذ
ســكان العــراق بسياســة تخفيــض
معــدل منــوه طاملــا لــم تســتغل
مــواردة بصــوره أفضــل وأمكانيــة
توجيــه السياســة االنفاقيــة للدولــة
العراقيــة نحــو زيــادة النفقــات
الرأســمالية مثــل ترميــم والصيانــة
املســتمرة وأنشــاء مستشــفيات
جديــدة ومبواصفــات عامليــة
تســتطيع ان تســتوعب الطاقــات
املعطلــة و وتزيــد مــن نصيــب الفــرد
مــن العنايــة الصحيــة بنســبة اكبــر
مــن النفقــات اجلاريــة.

كلية الهندسة تنظم ندوة عن (الحرم
الجامعي الصديق للتعلم)

نظــم قســم هندســة العمارة
بكليــة الهندســة نــدوة
بعنــوان (تطويــر فضــاءات
اجلامعــة حســب مفهــوم احلرم
اجلامعــي الصديــق للتعلــم )
حضــر النــدوة عميــد كليــة
الهندســة األســتاذ الدكتــورة
صبــا جبــار نعمــة وعــدد
كبيــر مــن االكادمييــن مــن ذوي
االختصــاص مــن مختلــف
اجلامعــات والــوزارات و طلبــة
القســم .
تضمنــت النــدوة ثــاث محــاور
رئيس��ية شــملت احلــرم
اجلامعــي الصديــق للتعلــم و
جامعــة بغــداد بــن التصميــم
واالشــغال تقييــم واقــع احلــال
و تفعيــل احلــرم الصديــق
للتعلــم فــي جامعــة بغــداد .

حيــث بينــت النــدوة ان احلــرم
اجلامعــي الصديــق هــو منوذج
معمــاري صديــق محفــز
لــه علــى كل املســتويات
التصميميــة والتخطيطيــة
 .يكــون فيــه كل مــن
احملتــوى (البيئــة التعليميــة)
واالنســان (البيئــة اجملتمعيــة)
والفضــاء (البيئــة الفيزياوية)
مواكبــا لتوجيهــات التعلــم
املعاصــر فهــو حرم مســتدام
معرفيــا يكــون فيــه
النهــج التصميمــي قائمــا
علــى ثــاث اســتراتيجيات
ومتداخلــة
مترابطــة
العالقــة وهــي :بيئــة داعمــة
ألمنــاط تعلــم متعــددة وبيئة
تعليميــة تشــجع ترابــط
اجملتمــع االكادميــي

وتوصلــت الرســالة الــى ان مســتويات مؤشــر
االشــعة فــوق البنفســجية فــوق العاصمــة بغداد
ومدينــة بابــل تكــون عاليــة وعاليــة جــدا بســبب
التناقــص فــي قيــم االوزون الستراتوســفيري
وهــذا بــدوره يــؤدي الــى تغيــر فــي املنــاخ وايضــا
تأثيرهــا علــى صحــة االنســان وتلــف احلمــض
النــووي وفيتامــن (د) .

شــاركت كليــة الهندســة
اخلوارزمــي بجامعــة بغــداد فــي
املؤمتــر الســنوي الرابــع لــوزارة
الصناعــة واملعــادن حتــت شــعار
( دور القطــاع الصناعــي فــي
تنفيــذ البرنامــج احلكومــي
) لدعــم الصناعــة الوطنيــة
وتعزي��ز حمل��ة صن��ع ف��ي الع��راق .
وهــدف املؤمتــر إلــى عــرض واقــع
الصناعــة العراقيــة بــكل قطاعاتها
العــام واخلــاص واخملتلــط وطــرح
ومناقشــة املشــاكل واملعوقــات
التــي تواجــه شــركات وزارة
الصناعــة وســبل حلهــا لتمكــن
الــوزارة مــن تنفيــذ خططهــا
املوضوعـ�ة وفـ�ق البرنامـ�ج احلكومي.

كمــا تضمــن املؤمتــر دراســة حتقيــق
تنميــة شــاملة حتتــاج فيهــا إلــى
عقــول وارادات وسياســات اقتصاديــة
واضحــة املعالــم واألهــداف لتطويــر
قطاعــات الدولــة وتنويــع مــوارد
املوازنــة غيــر النفطيــة ودور القطــاع
الصناعــي فــي عمليــة التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة واســهامه
الفاعــل فــي خلــق فــرص العمــل
للحــد مــن مشــكلتي الفقــر
والبطالــة وحتقيــق األمــان االقتصــادي
 ،فضــا عــن حاجــة هــذا القطــاع
إلــى تعزيــز حقيقــي مــن احلكومــة
فــي ظــل التســارع الكبيــر الــذي
يطــرأ علــى الصناعــات العامليــة
وظه��ور صناع��ات متج��ددة .

محاضرة لتدريسية من كلية التربية تدريسي من كلية التربية للبنات يقدم محاضرة عن
للبنات عن الالمساواة في المجتمع
التربية وعالقتها بالبيئة

قدمــت التدريســية فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة
بكليــة التربيــة للبنــات االســتاذ الدكتــور اســاور عبــد
احلســن عبــد الســادة محاضــرة بعنــوان ( الالمســاواة
ف��ي اجملتم��ع )  .ضمــن سلســلة النشــاطات العلميــة
والثقافيــة محاضــرات ( الســاعة احلــرة ) املوجهــة
لطالبــات الكليــة
هدفــت احملاضــرة الــى تعريــف الطالبــات مبفهــوم
الالمســاواة والتعــرف علــى الفــرق بــن العدل واملســاواة
والتعــرف عــن فوائــد العــدل وفوائــد املســاواة .
وضــح عبــد الســادة فــي محاضرتهــا ان املســاواة
االجتماعيــة مــن أهــم املبــادي التــي ينــادي بهــا
االجتماعيــون والتربويــون فهــي القاعــدة التــي حتفــظ
للبشــر حقوقهــم فمــن يريــد التميــز فــي ظــل
مجتمــع تغيــب فيــه املســاواة ويســوده التميــز
الطبقــي والتعصــب العرقــي فلــن يجــد لــه النــور الن
مثــل هــذه اجملتمعــات تقتــل فيــه املواهــب والقــدرات
فالظلــم االجتماعــي يوثــر تاثيــر كبيــر علــى ســلوك
ابنــاء اجملتمــع وعلــى اخالقهــم وبالتالــي ينشــأ مجتمــع
يتصــف ســلوك افــراده باجلــن واالســتبداد ويســوده
القهــر وبالتالــي يكــون ســلوكهم العدوانــي ضــد
اجملتمــع مبــرر وكاف النتشــار الرذائــل فــي هــذا اجملتمــع.

قـ�دم التدريســي فــي قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات
االســتاذ املســاعد الدكتــور فائــز جــال كاظــم محاضــرة بعنــوان ” التربيــة
وعالقتهــا بالبيئــة” لطالبــات املرحلــة االولــى للقســم
هدفــت احملاضــرة إلــى تعريــف الطالبــات بــدور التربيــة فــي تعزيــز ســبل
حتســن البيئــة واحلفــاظ علــى إدامــة املــوارد الطبيعيــة فيهــا مت التركيــز
فــي احملاضــرة علــى بيــان اهميــة البيئــة التــي نعيــش عليهــا ومــا حتتويــه
مــن مكونــات طبيعيــة واجتماعيــة وان البيئــة الطبيعيــة يقصــد بهــا
االرض ومــا عليهــا مــن جبــال وســهول ووديــان ومصــادر مائيــة ومــا تضمــه
فــي جوفهــا مــن مــوارد ومعــادن ثمينــة وســواها مــن مــوارد حتــدد امكانيــات
اجملتمــع وقدراتــه املاديــة والبشــرية وايضــا حتــدد مقدراتــه االقتصاديــة التــي
تؤثــر علــى اســتقرارية اجملتمــع
وقــدم احملاضــر فــي نهايــة احملاضــرة مجموعــة مــن التوصيــات مــن اهمهــا
هــو االهتمــام بجعــل البيئــة همـا ً وطنيـا ً وادراجهــا ضمــن اولويــات االجنــدة
التنمويــة والعمــل علــى تكثيــف البرامــج التربويــة التــي تؤكــد علــى بيــان
أهميــة البيئــة فــي حياتنــا واتبــاع احــدث الطــرق واالســاليب العلميــة حلــل
املشــاكل البيئيــة فضــا عــن العمــل علــى توظيــف التكنلوجيــا احلديثــة
ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي نشــر الوعــي البيئــي لــدى االفــراد ووضــع
القواعــد والقوانــن املنظمــة للبيئــة مــع فــرض الغرامــات اجلزائيــة علــى
اخملالفــن لقواعــد وقوانــن احملافظــة علــى البيئــة .

األخيرة
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جامعة بغداد تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية
لتحديث الموارد المعرفية

طالب من جامعة بغداد يحصل على شهادة
تدريبية من جامعة كوج التركية
حصــل الطالــب فــي املرحلــة الثانيــة بكليــة الطــب فــي جامعــة بغــداد
مصطفــى عبــاس علــى شــهادة تدريبيــة مــن كليــة الطــب فــي جامعــة
كــوج التركيــة ملشــاركته فــي التدريــب علــى التداخــل الروبوتــي والتنظيــر
اجلراحــي لعــاج أمــراض اجلهــاز الهضمــي فــي قســم جراحــة اجلهــاز
الهضمــي حتــت إشــراف التدريســي فــي كليــة الطــب اجلــراح إميــري بالِــك.
وأعربــت إدارة املستشــفى التركــي عــن اعجابهــا باملســتوى العلمــي لطلبــة
كليــة الطــب  ،مشــيدة مبمثــل الكليــة فــي قســم اجلراحــة العامــة الطالب
عبــاس وأبــدوا اســتعدادهم لزيــارة الكليــة واملشــاركة مبؤمتراتهــا العلميــة
السـ�نوية املقامـ�ة مسـ�تقبال ً.

شــاركت التدريســية مــن قســم علــوم القــران الكــرمي فــي كليــة التربيــة ابن
رشــد للعلــوم االنســانية بجامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــورة هــدى عبــاس
قنبــر فــي اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة لتطويــر وحتديــث املــوارد املعرفيــة ،
ومناهــج اقســام املكتبــات واملعلومــات فــي العــراق  ،بحضــور نخبــة مــن
اســاتذة االختصــاص املعلومــات واملكتبــات مــن مختلــف اجلامعــات العراقية
.ومت فــي االجتمــاع التاكيــد علــى ضــرورة حتديــث املناهــج واملقررات الدراســية
القســام املعلومــات واملكتبــات متاشــيا ً مــع التطــورات والتوجهــات احلديثــة
فــي التخصــص واســتعمال تقنيــات املعلوماتــت لتطويــر هــذا التخصــص .

كلية العلوم بجامعة بغداد تصدر عددا جديدا
من المجلة العراقية للعلوم
واحتــوى العــدد علــى ()20
بحثــاً ،منهــا بحــث واحــد
فــي علــوم الكيميــاء ،
وثالثــة بحــوث بحــوث فــي
علــوم احليــاة ،و ثالثــة بحــوث
أخــرى فــي علــوم التقنيــات
االحيائيــة ،فضــا عــن بحــث
آخــر فــي علــوم الفيزيــاء.
كمــا ضــم العــدد خمســة
بحــوث فــي علــوم االرض ،و
بحثــن فــي علــوم الرياضيــات،
و بحثــن آخريــن فــي علــوم
احلاســبات  ،وبحــث واحــد
فــي علــوم الفلــك والفضــاء،
إلــى جانــب بحثــن فــي
علــوم االستشــعار عــن بعــد.
وجتــدر االشــارة الــى ان اجمللــة
العراقيــة للعلــوم قــد حصلــت
علــى تصنيــف معــرف الكائــن
صــدرت عــن كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد حديثــا ً الرقمــي ()DOI:10.24996/ijs
العــدد ( )1مــن اجمللــة العراقيــة للعلــوم العلميــة احملكمــة وســجلت ضمن الـ (Research
وحتمــل التسلســل العاملــي  ،ISSN: 00672904فــي  )Gateوحاصلــة علــى تصنيــف
مجلدهــا ( )60لعــام  2019وذلــك بعــد اعتمادهــا لنظــام  Scopusومعامــل التأثيــر
اســتالم البحــوث وتقييمهــا بشــكل الكترونــي كامــل  .واالستشـ�هاد العربـ�ي (.ARCIF

أفاق تعاون علمية
بين العتبة العباسية وكلية التربية للبنات في مجال
المخطوطات

زار وفــد مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية
املقدســة كليــة التربيــة للبنــات برئاســة مديــر مركــز
ترميــم اخملطوطــات ليــث علــي حســن لطفــي .
واطلــع الوفــد علــى مكتبــة الكليــة و املصــادر والكتــب
ومتحــف قســم التاريــخ وتباحــث الطرفــان بإمكانيــة
التعــاون مــع املؤسســات واملراكــزالعلميــة و اســتعداد
الكليــة لفتــح افاق التعــاون مــع مكتبــة ودارمخطوطات

العباســية
العتبــة
املقدســة عبــر إقامــة
املؤمتــرات والنــدوات وورش
العمــل والــدوراتاملعنيــة
باخملطوطــات و كيفيــة
احلفــاظ عليهــا كجــزء
مــن املــوروث العلمــي
واحلضــاري ،أبــدى الطرفــان
امكانيــة التعــاون وســيتم
تزويــد مكتبــة الكليــة
مــن قبــل دار ومخططــات
العتبة العباســية بنســخ
اخملطوطــات التاريخيــة
 ،فضــا ً عــن باملصــادر
واملراجــع التــي حتتاجهــا
املكتبــة .

كلية التربية للبنات تنظم زيارة علمية الى
حضانة عيون المها

نظم��ت مجموعــة مــن التدريســيات
فــي قســم االقتصــاد املنزلــي
بكليــة التربيــة للبنــات كل
مــن االســتاذ الدكتــورة اشــواق
ســامي واالســتاذ الدكتــورة عفــراء
إبراهيــم والســت ســيناء مجيــد
زيــارة علميــة لطالبــات املرحلــة
الرابعــة الــى حضانــة عيــون املهــا
احلكوميــة وتهــدف الزيــارة العلميــة
الــى االســهام فــي تطويــر مــدارك
الطالبــات مــن خــال االطــاع علــى

املناهــج والبرامــج التــي تقدمهــا
احلضانــة الــى األطفــال بشــكل
واقعــي ملمــوس ضمــن مــادة إدارة
حضانــات  /الــدرس العملــي للمرحلة
الرابعــة وتضمنــت الزيــارة جولــة
فــي القاعــات الدراســية واملســرح
وغرفــة الطبيــب واملطبــخ وقســم
األطفــال الرضــع كمــا مت التعــرف
علــى اهــم الشــروط الواجــب توافرها
فــي البنايــة مــن مســاحة وتهويــة
واضــاءة والــوان والعــاب مختلفــة

عميد معهد الهندسة الوراثية يحصل على
شكــر وتقديـــر من جامعة واسط

حص��ل عميــد معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات
االحيائيــة للدراســات العليــا /جامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور عبــد احلســن مويــت الفيصــل علــى كتــاب شــكر
وتقديــر مــن رئيــس جامعــة واســط االســتاذ الدكتــور هــادي
دويــج العتابــي وذلــك الســهامه فــي اجنــاح النــدوة العلميــة
التخصصيــة التي جــاءت بـــعنون (الدراســات اجلزئيــة احلديثة

فــي مجــال الســرطان)
والتــي اقيمــت فــي كليــة
العلــوم بجامعــة واســط.
واجلديــر بالذكــر أن الفيصــل
القــى احملاضــرة االولــى فــي
النــدوة املذكــورة ومتحدثــا
فيهــا عــن دور االنتقــاالت
الكروموســومية فــي نشــوء
الســرطان وكيفيــة تنشــيط
الســرطانية
اجلينــات
االبتدائيــة بهــذه االليــة.
كمــا و تطــرق خــال احملاضــرة
الــى أنــواع مختلفــة مــن
ســرطان الــدم و اللمــف
كمثــال علــى ذلــك.

مشاركة تدريسية من كلية التربية
للبنات في المؤتمر العلمي لمركز
دراسات المرأة

ش�اـركت التدريســية فــي قســم اخلدمــة
االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات االســتاذ
املســاعد وديــان ياســن عبيــد فــي املؤمتــر
العلمــي الســنوي االول ملركــز دراســات املــرأة
الــذي عقــد بالتعــاون مــع جامعــة الكتــاب
بكركــوك واملوســوم ( املــرأة العراقيــة جتليــات
احلاضــر وتطلعــات املســتقبل) وحتــت شــعار
(عطــاء املــرأة اســاس تقــدم الشــعوب)
وجــاءت املشــاركة ببحــث بعنــوان ( العنــف
االســري ضــد املــرأة فــي اجملتمــع العراقــي)
والــذي تناولــت فيــه واقــع العنــف االســري
ضــد املــرأة فــي اجملتمــع العراقــي والتعــرف
علــى ابــرز انــواع العنــف االســري الــذي
تتعــرض لــه املــرأة داخــل االســرة فضــا عــن
التعــرف علــى االســباب اخملتلفــة للعنــف
االســري كمــا تنــاول البحــث حملــة عــن االثــار
االجتماعيــة والنفســية واالقتصاديــة الناجمة
عــن العنــف االســري ضدهــا و تأثيرهــا بالتالــي
علــى االطفــال.

كلية الهندسة
تستقبل طلبة
إعدادية
المحمودية

سكرتير التحرير
حيدر محمد الرماحي

هيئة التحرير
د .أسيل وليد
احمد حسون
محمد منصور
مهند نديم
محمد سمير
مريم مالك

اإلشراف اللغوي

اس��تقبلت كليــة الهندســة
قســم الهندســة الكيمياويــة
طلبــة إعداديــة احملموديــة
املســائية -الصــف الســادس و مت
تعريفهــم علــى القســم ضمــن
إطــار التعــاون بــن اجلامعــات
العراقيــة ومؤسســات الدولــة
االخــرى
وقــام بعــض تدريســيو القســم
بشــرح دور املهنــدس الكيميــاوي
فــي مجــاالت الصناعــة اخملتلفــة
خــال هــذه الزيــارة ومت التعــرف
علــى مختبــرات الهندســة
الكيمياويــة و بعــض التجــارب
وتهــدف هــذه الزيــارة الــى حتفيــز
للطلبــة لرفــع مســتواهم
العلمــي و احلصــول علــى افضــل
النتائــج .

عبير عبد الصاحب

العالقات العامة
سما علي

تنضيد طباعي
هدى سليمان
سماره صالح الدين

اإلرشيف
كافي حمود

التصوير
ياسين خضير

التصميم
زيـنـة حـاتم
لألطالع على المزيد من اخبار
الجامعة  ..يرجى زيارة موقع
المركز الخبري لجامعة بغداد
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