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أم الجامعات واحة خضراء
منــذ تأسيســها عــام  1957وهــي تزهــو بعلمهــا وعلمائهــا وطلبتهــا
ويــوم بعــد يــوم تــزداد جمــاال وتألقــا بحدائقهــا وباحاتهــا الجميلــة
المزينــة بالــورد والنخيــل واشــجار الزيتــون والزينــة المختلفــة ,
ً
فضــا عــن جداولهــا ونافوراتهــا وقوســها وبرجهــا الشــامخ لتبــدو
جامعــة بغــداد وكانهــا جنــة اللــه علــى االرض فــي قلــب العاصمــة
بغــداد وهــي تنســاب بيــن ضفــاف نهــر دجلــة كانهــا شــبه جزيــرة
حيــث يحيــط بهــا ويعانقهــا ويزينهــا بمجــرى وحــزام اخضــر.
كل الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا الجنــود المجهولــة فــي ام الجامعــات
العراقيــة مــن موظفــي البســتنه والخدمــات مــن خــال تزينهــا
وتشــجيرها باجمــل النباتــات واالشــجار النــادرة وغــرس الحشــائش
الخضــراء جعــل منهــا واحــة خضــراء فــي قلــب العاصمــة بغــداد.
الطالــب فيهــا يتمتــع بأجــواء نقيــة ويســتلهم مــن جمــال الطبيعــة فــي
الجامعــة افــكاره العلميــة ودراســاته االكاديمــة ,واليــوم قــد اثمــرت كل
هــذه الجهــود باحتــال الجامعــة المراتــب المتقدمــة فــي التصنيفــات
العالميــة لتكــون ام الجامعــات واحــدة مــن اجمــل الجامعــات فــي الشــرق
االوســط والعالــم وهــذا بأعتــراف كل مــن زارهــا وتجــول فــي اروقتهــا .
وقــال احــد ســفراء الــدول العــرب الــذي شــارك فــي احــد المهرجانــات التــي
احتضنتهــا ام الجامعــات قبــل مــدة مــن الزمــن ان العــراق بخيــر مــادام فيــه
صــرح علمــي بهــذا الحجــم والجمــال واالناقــة وكان مبهــورا بهــا ,ويقــول احد
المواطنيــن وهــو يتجــول مــع ولــده الــذي جــاء ليكمــل تســجيله فــي مرحلتــه
االولــى  ,نحــن ايــن هــل نحــن فــي مــكان فــي اوربــا ام اي دولــة هــل فعــا نحــن
فــي العــراق وفــي جامعــة بغــداد مــا هــذا الجمــال وهــذه الحدائــق والبنايــات
والطــرق والجــداول التــي تزينهــا فهــي جنــة اللــه فــي االرض ياولــدي.
أن حــرص الجامعــة برئاســتها واســاتذتها وطلبتهــا علــى التقــدم
واالزدهــار طــوال الســنوات الماضيــة قــد اثمــرت بتحقيــق االنجــازات
العلميــة علــى مختلــف الصعــد واخرهــا فــي تصنيــف التايمــز البرطانــي
لعــام  2019حيــث حققــت المرتبــة  801عالميــا مــن بيــن  1250جامعــة
ً
عالميــة فضــا عــن حصولهــا مؤخــرًا علــى المركــز ( )250-201ضمــن
تصنيــف التايمــز البرطانــي الفضــل الجامعــات فــي القــارة االســيوية
لعــام  2019لتتفــرد ام الجامعــات بهــذا االنجــاز علــى المســتوى الوطنــي
بالتميــز والمنافســة فــي المحافــل الدوليــة فــي مجــال نشــر البحــوث العلميــة
تــأت
الرصينــة وتوفيــر البيئــة المناســبة للتعليــم وهــذه االنجــازات لــم ِ
ال بتظافــر جهــود اســاتذتها وطلبتهــا الذيــن حرصــوا علــى تحقيــق
تلــك االنجــازات فــي مختلــف الصعــد فالبعــض ســابق الوقــت وتحــدى
الصعــاب علــى انجــاز البحــوث العلميــة ونشــرها فــي المجــاالت العالميــة
ً
الرصينــة والمشــاركة فــي المؤتمــرات والفعاليــات الدوليــة فضــا عــن
الســعي لتطبيــق البرنامــج الحكومــي الــذي تســعى فيــه وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي بــكل تشــكيالتها لالرتقــاء بالتعليــم العالــي فــي
العــراق الــى مكانتــه وترصيــن الجامعــات لتنافــس الجامعــات العالميــة.
وفــق اللــه الجميــع لخدمــة عراقنــا الحبيــب وجامعاتنــا العزيــزة
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زار رئيــس مجلــس النــواب املهنــدس
محمــد احللبوســي جامعــة بغــداد
وكان باســتقباله رئيــس اجلامعــة
االســتاذ الدكتــور عــاء عبد احلســن
عبــد الرســول .
واثنــى احللبوســي علــى ام اجلامعــات
مؤكــدا ً علــى اهميــة هــذا الصــرح
العلمــي الكبيــر الــذي رفــد
املؤسســات احلكوميــة والقطــاع
اخلــاص واغلــب الــدول العربيــة
بالكفــاءات العلميــة واملهنيــة نظــرا ً
ملــا قدمتــه ام اجلامعــات العراقيــة
مــن اجنــازات رصينــة فــي مجــاالت
البحــث العلمــي  ،مؤكــدا ً علــى
اهميــة االســتفادة مــن االمكانــات
البشــرية والعلميــة مــن هــذه
اجلامعــة فــي املؤسســة التشــريعية
املقبلــة.
مــن جانبــه ،رحــب رئيــس جامعــة
بغــداد بزيارتــه وقــدم شــرحا ً مفصـا ً

عــن دور اجلامعــة العلمــي واملهنــي فــي
مختلــف اجملــاالت  ،مؤكدا ً للحلبوســي
ان اجلامعــة مســتعدة لرفــد الســلطة
التشــريعية مبختلــف التخصصــات
الطبيــة والهندســية واملاليــة
واالقتصاديــة ،فضــا ً عــن مجالــي

القانــون والسياســة.
وتباحــث الطرفــان عــن
اهميــة التنســيق بــن ام
اجلامعــات ومجلــس النــواب
ضمــن عقــد اتفاقيات لالســتفادة
مــن اخلبــرات العلميــة لتطويــر
عمــل مجلــس النــواب االعراقــي
فــي عمليــة تشــريع القوانــن
 ،فضــا ً عــن اقامــة املؤمتــرات
والنــدوات وورش العمل املشــتركة
فــي القضايــا السياســية واملالية
واالقتصاديــة وحتــى الطبيــة
ليتــم انضــاج وســقل بعــض
مشــاريع القوانــن التــي تنبثــق
مــن مجلــس النــواب العراقــي .
ويذكــر ان احللبوســي والوفــد
املرافــق لــه حضــر ورشــة
عمــل نظمتهــا وحــدة التأهيــل
والتوظيــف فــي كليــة العلــوم
واطــاق برنامــج عــام  2019برفقة
وزيــر االســكان الســابق املهنــدس
محمــد صاحــب الدراجــي كمــا
جتــول فــي بعــض اروقــة اجلامعة.
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فريق رصد الظواهر الفلكية في كلية العلوم يتابع الحدث التاريخي
الفلكي الول صورة للثقب االسود
تابعــت جلنــة رصــد الظواهــر
الفلكيــة  فــي قســم الفلــك
والفضــاء بكليــة العلــوم جامعــة
بغــداد احلــدث التاريخــي الفلكــي
الــذي شــهدته البشـ ـ ر ية عامــة
وعلــم الفلــك خاصــة ،إثــر اإلعــان
عــن التقــاط اول صــورة لثقب أســود،
وذلــك عــن طريــق ســتة مؤمتــرات
صحفيــة متزامنــة عقــب القــراءات
التــي حصــل عليهــا تلســكوب (أفــق
احلــدث) و املتعلقــة بالثقــب األســود
الهائــل فــي مركــز اجملــرة مســييه 87
للمشــروع الرائــد (Event Horizon
 )Telescopeاو التلســكوب املذكــور
الــذي مت إنشــاؤه عــام  2012بجهــود

دوليــة خصيصــا لرصــد البيئــة
احمليطــة بهــذا الثقــب.
وهدفــت متابعــة قســم الفلــك
الفضــاء فــي كليــة العلــوم لهــذا
احلــدث املهــم عــن طريــق البــث
املباشــر وفــي املوقــع اإللكترونــي //:http
 .lR9Hr/in.socsiوباشــراف رئيســة
القســم الدكتــورة (بــان عبــد الــرزاق)
وعــدد مــن اســاتذته ملــا لهــذا املوضــوع
مــن اهميــة فــي تطويــر علــم الفلــك
والدراســات التــي يعمــل عليهــا
بوصفــه القســم الوحيــد املتخصــص
فــي العــراق وحتــى يكــون مواكبــا
لــكل االحــداث الفضائيــة والفلكيــة
العامليــة .

وتتلخــص فكــرة مشــروع (Event
 )Horizon Telescopeفــي جمــع
ثمانيــة تلســكوبات راديويــة عمالقــة
موجــودة فــي مختلــف أنحــاء كوكــب
االرض فــي تلســكوب واحــد افتراضــي
يعــد األكثــر قــوة وقــدرة علــى
الرصــد ،حيــث تقــع الثقــوب الســوداء
األقــرب مــن الشــمس علــى مســافات
ضخمــة مــن االرض ،لــذا يتعــذر علــى
أي تلســكوب معاصــر مبفــرده التقــاط
صــورة حمليطهــا املباشــر اال عــن طريــق
تلســكوب (افــق احلــدث) العاملــي.
ويذكــر ان الثقــب األســود عبــارة
عــن بــؤرة مظلمــة تصــل فيهــا
اجلاذبيــة إلــى مســتوى هائــل ،إذ
يكــون للجاذِبيــة فيــه قُــوة َشــد
كبيــرة ال يســتطيع حتــى الضــوء
الهــروب ِمنــه ،وَتكــون هــذ ِه اجلاذبيــة
ُ
ضغطــت فــي
جــدا ً ألن املــادة ُ
ق َ ِويــ ًة ِ
مســاحة صغيــرة وهــذا ميكــن أن
يَحــ ُدث ِعندمــا ميــوت جنــم ،وينشــأ
الثقــب األســود عندمــا يصــل عمــر
النجــم إلــى نهايتــه ،وحــن تتالشــى
الطاقــة التــي حتافــظ علــى متاســكه
فــي حياتــه ،فتبــدأ مرحلــة االنهيــار
ويحصــل انفجــار هائــل.
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بحضور مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون االدارية
انطالق الدورة الرابعة والثالثين لمهرجان بغداد الدولي الجامعي للسينما والتلفزيون
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انطلقــت فعاليــات مهرجــان بغــداد
الدولــي اجلامعــي للســينما والتلفزيــون
بدورتــه الرابعــة والثالثــن والــذي ينظمه
قســم الفنــون الســينمائية والتلفزيونية
فــي كليــة الفنــون اجلميلــة بجامعــة
بغــداد ،و علــى قاعــة احلكيــم فــي
اجلامعــة االم ،مبشــاركة عــدد كبيــر مــن
االفــام الطالبيــة املنتجــة هــذا العــام،
فضــا عــن االفــام العربيــة واالجنبيــة،
ومعرضــا للصــور الفوتوغرافيــة وبحضور
مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون
االداريــة االســتاذ الدكتــور حــارث ابراهيــم
جعفــر.
اســتهل احلفــل بقــراءة ســورة الفاحتــة
علــى أرواح شــهداء العــراق وعــزف
النشــيد الوطنــي

بعدهــا القــى االســتاذ الدكتــور رعــد
عبــد اجلبــار ثامــر عميــد كليــة الفنــون
اجلميلــة كلمــة اشــار فيهــا الــى اهميــة
هــذا املهرجــان كونــه شــكل حافــزا مهما
لــوالدة مهرجانــات كثيــرة علــى مســتوى
العــراق  ،واشــاد العميــد باجلهــود املبذولــة
مــن قبــل اعضــاء الهيئــة التدريســية
والطلبــة جلعــل املهرجــان هــذا العــام
يســتوعب عــددا ً كبيــرا ً مــن املشــاركات
الدوليــة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس قســم الفنــون
الســينمائية والتلفزيونيــة االســتاذ
الدكتــور بــراق انــس املــدرس فــي كلمتــه
الــى ان عــدد املشــاركات الطالبيــة هــذا
العــام بلغــت اكثــر مــن  70فيلمــا ،وان
حجــم املشــاركات الدوليــة بلغــت 25

فيلمــا مــن دول عربيــة واجنبيــة ايضــا.
وفــي ختــام املهرجــان القــى عميــد كلية
الفنــون اجلميلــة االســتاذ الدكتــور رعــد
عبــد اجلبــار ثامــر كلمــة تضمنــت البيــان
اخلتامــي ألعضــاء اللجنــة التحكيميــة
للمهرجــان مــن اجــل بــروز التوظيــف
التقنــي فــي مجــال التصويــر واملونتــاج
واالنيميشــن ومالمســة الواقــع العراقــي
لالعمــال املنجــزة  ،فضــا عــن تنــوع
االســاليب واالجتاهــات الفنيــة فــي االفالم
مابــن الواقعــي واالنطباعــي  ،فضــا عــن
اســتلهام اجلوانــب النظريــة فــي اجلانــب
التطبيقــي للمشــاريع الطالبيــة
كمــا مت تكــرمي معــاون العميــد للشــؤون
االداريــة االســتاذ الدكتــور فرحــان عمــران
موســى بــدرع املهرجــان وتكرمي املشــرفني

علــى االفــام و اللجــان التحكيميــة
والتحضيريــة واالعالميــة القنــوات
الفضائيــة وكافــة التــي غطــت وقائــع
املهرجــان علــى مــدى ثالثــة ايــام.
وشــهد اليــوم االخيــر مــن املهرجــان
اعــان نتائــج االعمــال الفائــزة اذ حصــل
فيلــم ( )the shootللطالــب عبــاس
هاشــم علــى اجلائــزة الذهبيــة و حصــل
فيلــم (وثيقــة) للطالــب محمــد علــي
طالــب الغضبــان علــى اجلائــزة الفضيــة ،
بينمــا حصــل فيلــم (ســمفونية القــدر)
للطالبــة ملــى حــامت علــى جائــزة جلنــة
التحكيــم  ،وجائــزة الفيلــم الوثائقــي
فــاز بهــا فيلــم (ربيــع االرض) للطالــب
مرتضــى وســام وجائــزة االخــراج االولــى
فــاز بهــا فيلــم (الصنــدوق) للطالبــة

ناديــن علــي وجائــزة االخــراج الثانيــة
فــاز بهــا فيلــم ( )solللطالــب اميــر علــي
وجائــزة التصويــر االولــى فــاز بهــا فيلــم
(تــوب فيــو) للطالــب حمــزة رائــد وجائــزة
التصويــر الثانيــة فــاز بهــا فيلــم (كمــا
انــت) للطالــب يوســف عبــد الصاحــب
جائــزة املونتــاج االولــى فــاز بهــا فيلــم
(غــارة ) للطالــب حســن عــودة وجائــزة
املونتــاج الثانيــة فــاز بهــا فيلــم (ود)
للطالــب محمــد حســناوي وجائــزة
الســيناريو االولــى فــاز بهــا فيلــم the
 singleللطالــب ســامر هاشــم وجائــزة
الســيناريو الثانيــة فــاز بهــا فيــم (اخفــاء)
للطالــب اميــن ثائــر علــي وجائــزة االنتــاج
فــاز بهــا فيلــم (ســارة) للطالبــة مينــه
مديــح  ،وجائــزة افــام الرســوم املتحركــة

حصــل عليهــا فيلــم ()produect
للطالبــة لينــا حســن وجائــزة التمثيــل
فــاز بهــا فيلــم (اغتصــاب) للطالــب
فــوزي محجــوب وجــازة املؤثــرات الرقميــة
فــاز بهــا فيلــم (ثمانيــة ونصــف)
للطالــب منتظــر الــوردي
وحــاز حفــل انطــاق فعاليــات املهرجــان
الدولــي للســينماوالتلفزيون الــذي اقيــم
علــى قاعــة احلكيــم فــي جامعــة بغــداد
علــى اهتمــام واســع وحضــور فاعــل من
لــدن الفنانــن واخملرجــن والشــخصيات
االكادميــة  ،فضــا عــن القنــوات
الفضائيــة والصحــف واجملــات التــي
نقلــت هــذا احلــدث الفنــي االكادميــي
املتميــز والفريــد علــى ســاحة الســينما
العراقيــة.
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كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة للبنــات تبحــث تحديــات
الواقــع وآفاق المســتقبل في مؤتمرها
الدولــي االول
اقامــت كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة للبنــات جامعــة بغــداد مؤمترهــا
العلمــي الدولــي االول الــذي جــاء حتــت
شــعار(حتديات الواقــع وافــاق املســتقبل
لعلــوم التربيــة البدنيــة) والــذي عقــد برعايــة
رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء
عبــد احلســن.
ويهــدف املؤمتــر الــى التعــرف علــى واقــع
الرياضــة العراقيــة والعربيــة والعامليــة ومــا
يشــكله هــذا الواقــع مــن تاثيــر علــى باقــي

اجملتمعــات  ،فضــا عــن ابــرازه لطبيعــة
املتغيــرات املعاصــرة املؤثــرة علــى الرياضــة
وحتديــد شــكل التحديــات التــي تواجههــا
اثنــاء املنافســات  ،فضــا عــن التعــرف
علــى اهــم االســالبيب والوســائل التــي
تســهم فــي االرتقــاء باملؤسســات الرياضيــة
لتمكنهــم مــن بنــاء مجتمــع متواصــل
قــادر علــى توســيع جوانــب املعرفــة وتبــادل
اخلبــرات فــي اجملــاالت الرياضيــة كافــة .
كمــا تضمنــت فقــدان املؤمتــر عــرض فيلــم

وثائقــي عــن الكليــة ،فضــا عــن تقــدمي
عــرض ازيــاء بطــراز ثقافــي بعنــوان (بغــداد
تتعافــى).
بعدهــا القــت عميــدة الكليــة أ.د .ســهاد
قاســم كلمــة بهــذه املناســبة مبينــة
اهميــة التحــاور وتبــادل االفــكار واملعلومــات
مــن اجــل تطويــر اجملــال املعرفــي وارســاء
اليــات البحــث العلمــي  ،فضــا عــن تعزيــز
اواصــر التعــاون بــن املؤسســات العلميــة
ذات الصلــة فــي خدمــة املصلحــة املشــتركة

 ،كمــا اعلنــت عــن عــدد البحــوث املشــاركة
فــي املؤمتــر والتــي بلغــت اكثــر مــن  215بحثا
 ،وبلــغ عــدد املشــاركني اكثــر مــن  415باحثــا
مــن مختلــف اجلامعــات العراقيــة .
كمــا القــى رئيــس اجلامعــة أ.د .عــاء عبــد
احلســن كلمــة بهــذه املناســبة مؤكــدا
اهميــة هــذا املؤمتــر باعتبــاره خطــوة
حقيقيــة لالرتقــاء بواقــع الرياضــة النســوية
بصــورة خاصــة والرياضــة بصــورة عامــة ،
كمــا بــارك اجلهــود املبذولــة فــي اقامــة وجناح

هــذا املؤمتــر العلمــي التــي يهــدف الــى تبــادل
اخلبــرات واملعلومــات العلميــة والرياضيــة .
كمــا منحــت عميــدة الكليــة االســتاذ
الدكتــور ســهاد قاســم ســعيد درع الكليــة
الــى رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور عــاء
عبــد احلســن والــى احملاضريــن االجانــب
والعــرب والــى جميــع عمــداء كليــات التربيــة
الرياضيــة فــي العــراق  ،فضــا عــن تكــرمي
عــدد مــن العميــدات الســابقات اللواتــي
تولــن عمــادة الكليــة.
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كلية اآلداب في جامعة
بغداد تستقبل وزير
التعليم العالي والبحث
العلمي
اســتقبلت كليــة االداب فــي جامعــة بغــداد وزيــر التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي األســتاذ الدكتــور قصــي الســهيل بحضــور معــاون
العميــد للشــؤون اإلداريــة األســتاذ املســاعد الدكتــور خالــد حنتــوش
ســاجت .واطلــع الوزيــر علــى ســير العمليــة االمتحانيــة للفصــل األول
 ،كمــا تفقــد الوزيــر فــي جولتــه اقســام الكليــة وبحــث فــي ســبل
تطويــر اجلامعــة وبناهمــا التحتيــة ومرافقهمــا احليويــة  ،وضــرورة توافــر
دعائــم البيئــة اجلامعيــة املناســبة لألســاتذة والطلبــة مبــا يجعــل مــن

املؤسســات التعليميــة صروحـا ً علميــة تقــدم كل متطلبــات النهــوض
باملســتويات األكادمييــة والثقافيــة .
كمــا أوعــز الدكتــور الســهيل بضــرورة تطويــر مقومــات العمليــة
التعليميــة فــي اجلامعــات عبــر اســتكمال احتياجاتهــا مــن قاعــات
دراســية ومختبــرات  ،واطــاق التخصيصــات املاليــة وصناديــق التعليــم
العالــي المتــام عمليــة التطويــر  ،مبينــا ً اهميــة اتخــاذ اجلامعــات
إجراءاتهــا الكفيلــة لضمــان انســيابية ســير العمليــة التعليميــة .
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شــاركت جامعــة بغــداد فــي التكــرمي الســنوي
للطلبــة االوائــل علــى اجلامعــات العراقيــة
بحضــور وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي االســتاذ الدكتــور قصــي الســهيل
وســماحة املتولــي الشــرعي للعتبة العباســية
املقدســة الســيد احمــد الصافــي وعــدد كبيــر
مــن رؤوســاء اجلامعــات والكليــات وحضــور

اللجنة المركزية الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في جامعة
بغداد 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 اللطيف
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 ،فضـا ً عــن اشــاعة االجــواء االكادمييــة
واالبحــاث اجلامعيــة ورفــع 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.
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حيــث شــاركت اربعــة وعشــرون كليــة مــن
مختلــف التخصصــات الطبيــة والعلــوم
الصرفــة والعلميــة واالنســانية فــي هــذا
التكــرمي  .وجــرى تكرميهــم مــن قبــل وزيــر
التعليــم العالــي والســيد احمــد الصافــي .
وتاتــي هــذه االلتفاتــة الكرميــة مــن قبــل
العتبــة لتحفيز وتشــجيع الطلبــة ودعمهم
معنويـا ً ليواصلــوا طريــق النجــاح والتفــوق .

مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون
العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور
اســامة فاضــل عبــد اللطيــف وعــدد من
مســؤولي شــعب قســم شــؤون الطلبة
فــي اجلامعــة .واكــد معالــي الوزيــر خالل
كلمتــه بــأن املؤسســة الدينيــة لهــا دور
ابــوي فــي كافــة اجملــاالت مثمن ـا ً مبــادرة
العتبــة ومشــيدا ً باملســتويات العلميــة
التــي تتمتــع بهــا الطواقــم التدريســية
فــي جامعــات العتبــات املقدســة.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

مركز دراسات المراة يعقد مؤتمره السنوي حول
المرأة العراقية
عقــد مركــز دراســات املــرأة فــي جامعــة بغــداد املؤمتــر الســنوي االول املوســوم (
املــرأة العراقيــة جتليــات احلاضــر وتطلعــات املســتقبل ) وبالتعــاون مــع جامعــة
أم الكتــاب  /كركــوك وبحضــور رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء
عبــد احلســن عبــد الرســول .
تضمــن املؤمتــر كلمــة لرئيــس اجلامعــة جــاء فيهــا إن املــرأة العراقيــة مــرأة
صامــدة صابــرة حتملــت الكثيــر  ،مؤكــدا علــى ايصــال صوتهــا واعطــاء مكانهــا
فــي الكوتــة ألنــه اســتحقاق فعلــي لهــا  ،كمــا دعــى إلــى االهتمــام باملــرأة فــي
كل اجملــاالت .
كمــا تنــاول املؤمتــر عــددا مــن االوراق البحثيــة منهــا برنامــج مقتــرح لعــاج
مشــكلة ضعــف توكيــد الــذات لــدى املــرأة العراقيــة والتعويــض فــي دعــاوى
العنــف االســري واالغتــراب االكادميــي لــدى طالبــات اجلامعــة النازحــات فضــا
عــن ريــادة ومتكــن املــراة فــي اجملتمــع العراقــي بعــد االضطرابــات خــال العقــود
الثالثــة املاضيــة .
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رئيس جامعة بغداد يترأس الجلسة العشرين لقسم ضمان الجودة
عقــد قســم ضمــان اجلــودة واالعتمــاد االكادميــي فــي
رئاســة جامعــة بغــداد جلســته العشــرون ترأســها
رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتورعــاء عبــد
احلســن عبــد الرســول.
وتنــاول اجمللــس عــدة محــاور كانــت مطروحــة علــى
جــدول االعمــال وبعــد مناقشــات مســتفيضة للعمــل
علــى احلفــاض علــى املكانــة االســتراتيجية التــي
وقــف عندهــا الباحثــون فــي ام اجلامعــات ،فقــد اكــد
اجملتمعــون علــى عــدة توصيــات منهــا التهيئــة القامــة
الــدورة االولــى التدقيــق الداخلــي وفــق املواصفــة
الدوليــة ،والعمــل علــى حــث التشــكيالت لالســتفادة
مــن البيانــات اخلاصــة بتقييــم االداء للعــام (-2017
 ،)2018فضــا ً عــن اعــداد تقاريــر بذلــك ومناقشــتها
فــي مجالســهم وحتديــد نقــاط الضعــف ومعاجلتهــا،
كذلــك مناقشــة تطبيقــات احلكومــة االلكترونيــة
وربــط تشــكيالت اجلامعــة ضمــن شــبكة فعالــة

لالســتفادة مــن صحــة وســامة البيانــات وتقليــل الوقــت
واجلهــد ،ومناقشــة تقاريــر الزيــارات امليدانيــة لبعــض
التشــكيالت حــول واقــع اخملتبــرات التعليميــة فــي
تشــكيالت جامعتنــا.
هــذا وحضــر اجمللــس مســاعد رئيــس اجلامعــة للشــؤون
العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل عبــد
اللطيــف ،وعميــد كليــة طــب االســنان حسيــــن فيصــل
حســن ،وعميــد كليــة العلــوم للبنــات االســتاذ الدكتــورة
احـــــام محمد فرحـــــان ،وعميــد كليــة االدارة واالقتصاد
االســتاذ الدكتــور منـــاف يوســف حمـــود ،ومديــر قســم
ضمــان اجلــودة واالداء اجلامعــي االســتاذ الدكتــورة يســرى
محمــد عبـــداهلل ،ومديــر مركــز التعليم املســتمر االســتاذ
املســاعد الدكتــور مــروان عبــد احلميــد عاشــور ،وامينــة
مجلــس اجلامعــة الكــدرس الدكتــورة ســعاد عبــد موســى،
ومســؤول شــعبة ضمــان اجلــودة املــدرس املــدرس عمــر فائز
حســن.

رئيس جامعة بغداد يستقبل السفير اليمني لدى العراق
اســتقبل رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول
فــي مكتبــه اخلــاص ســعادة الســفير اليمنــي
لــدى العــراق االســتاذ اخلضــر احمــد مرمــش.
واســتعرض اجلانبــان اهــم العالقــات والقوائــم
املشــتركة مابــن (العــراق واليمــن) الســيما
فــي مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي.
اذ شــدد رئيــس اجلامعــة علــى مــد جســور التعــاون
العلمــي مــع اجلامعــات اليمنيــة فــي شــتى اجملــاالت.
اذ اعــرب الســفير مرمــش عــن ســعادته لوجــوده
وســط اعــرق جامعــة علــى مســتوى البــاد العربية .

مضيفــا ً ان اليمــن ماضيــه فــي توفيــر منــح
دراســية للطلبــة اليمنــن للدراســة فــي ام
اجلامعــات بغداد،فضــا ً عــن رغبــة عــدد مــن
رؤســاء اجلامعــات اليمنيــة بزيــارة جامعــة بغــداد
لالطــاع علــى اخــر ماتوصلــت اليــه فــي مجــاالت
البحــث العلمــي والنشــاطات العلميــة االخــرى .
مــن جانبــه وجــه عبــد الرســول دعــوة الــى
رئيــس جامعــة عــدن لزيــارة جامعــة بغــداد
يذكــر ان ام اجلامعــات كان لهــا االثــر الواضــح
فــي تأســيس عــدد مــن الكليــات فــي اليمــن
وخاصــة كليــة الصيدلــة فــي جامعــة عــدن.
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باحثــة مــن كليــة العلــوم تحصــل علــى بــراءة اختــراع
مــن وزارة التخطيــط عــن توظيــف الفيروســات
المعويــة
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حصلــت الباحثــة مديــرة وحــدة االبحــاث
البايولوجيــة للمناطــق احلــارة فــي كليــة العلــوم
بجامعــة بغــداد االســتاذة املســاعدة الدكتــورة

تدريسية من كلية
الهندسة بجامعة بغداد
يدخل مؤلفها الى مكتبة
الجامعة االمريكية في
كالفورنيا

حــا فاضــل يونــس علــى بــراءة اختــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس
والســيطرة النوعيــة فــي وزارة التخطيــط باالشــتراك مــع الســت ميــس
جاســم عبــد الكــرمي والدكتــور فيصــل غــازي ناصــر احلمدانــي مــن دائــرة
الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة والســيدة اميــان مطشــر عوفــي
مــن مختبــر الصحــة العامــة املركــزي ،وذلــك لتمكنهــم مــن توصيــف
الفايروســات املعويــة املســببة ملــرض الشــلل الرخــوي احلــاد لالطفــال .
وتضمنــت بــراءة االختــراع ،التوصيــف اجلزيئــي للفايروســات املعويــة
املســببة ملــرض الشــلل الرخــوي احلــاد باالطفــال املعزولــة مباشــرة مــن
عينــات البــراز مــن غيــر اســتخدام تقنيــة الــزرع النســيجي .
وتكونــت بــراءة االختــراع مــن توصيــف جزئــي للفايروســات املعوية املســببة
الشــلل الــذي يســبب فقــدان وظيفــة العضــات ،وعــدم قــدرة املصــاب على
احلركــة ،إذ تختلــف اإلصابــة بالشــلل بحســب عــدد العضــات املصابــة
وتوزيعهــا ،وشــدة اإلصابــة ،واملــدة التماثــل للشــفاء .
وتســتعمل بــراءة االختــراع مــن عــزل الفيروســات املعويــة املســببة للمــرض
مــن غيــر اســتخدام تقنيــة الــزرع النســيجي للشــلل الــذي يكــون معممـا ً
أو موضعي ـاً ،جزئي ـا ً أو كلي ـاً ،مؤقت ـا ً أو دائم ـاً ،مثلمــا يقســم حســب منــط
الشــلل إلــى شــلل تشــنجي وشــلل رخــو ،إذ تعتمــد هــذه العوامــل علــى
ســبب اإلصابــة وطــرق العــاج.
وتهــدف بــراءة االختــراع الــى ايجــاد الطــرق التقنيــة املبتكــرة لتوصيــف
الفيروســات املعويــة املســببة ملــرض شــلل االطفــال واســتئصاله وذلــك
بعــد التعــرف علــى مــكان انتشــاره واملتضرريــن بــه باســتخدام طريقــة
الــزرع النســيجي التــي تــؤدي الــى جنــاح اجلهــود املبذولــة الســتئصال شــلل
األطفــال الرخــوي احلــاد وهــو العــارض األساســي للمــرض.
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تدريسي من كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد
يحصد ثالث ميداليات ذهبية من االتحاد االوربي للمخترعين
ومبشــاركة دوليــة مــن االحتــاد االوربــي للمخترعــن .
حيــث حصــل علــى ميداليــة ذهبيــة مــن منتــدى
احتــاد االوربــي للمخترعــن واملنتــدى االوربي الفرنســي
للمخترعــن وميداليــة ذهبيــة مــن احتــاد اجلامعــات
العربيــة واخــرى مــن منتــدى اخملترعــن العراقيــن
لبــراءة االختــراع املوســومة ( تصميــم وتصنيــع
جهــاز الثنــي ثالثــي املرتكــز املســتخدم لقيــاس
الصفــات امليكانيكيــة للمــواد الغذائيــة الصلبــة
وتطبيقــ ُه علــى العضــام الطويلــة الزراعيــة ) .
حصــل التدريســي مــن قســم املكائــن
واالالت الزراعيــة فــي كليــة علــوم الهندســة
الزراعيــة جلامعــة بغــداد الدكتــور عبــد الــرزاق
عبــد اللطيــف جاســم علــى ثــاث ميداليــات
ذهبيــة وذلــك ملشــاركت ِه في منتــدى اخملترعني
العراقيــن بالتعــاون مــع منظمــة ايفريســت
بتنظيــم مــن معــرض بــاكاف للتعليــم
العالــي ومؤمتــر قيــادة االبتــكار واستشــراف
املســتقبل وحتــت اشــراف اللجــان التحكيمية

احــرزت كليــة الهندســة فــي جامعــة بغــداد واســتكماال
خلطــوات النجــاح علــى طريــق التقــدم العلمــي اجنــاز
جديــد حيــث متــت اضافــة خطــوة علميــة رصينــة
جديــدة مــن قبــل التدريســية فــي قســم هندســة
العمــارة الدكتــورة شــذى العامــري اذ مت اعتمــاد دخــول
مؤلفهـ�ا االول(( :العمـ�ارة فـ�ي ارض الرافديـ�ن)Architec�( (،
 ))ture in Mesopotamiaالــى مكتبــة اجلامعــة االمريكيــة
فــي بيركلــي فــي كالفورنيــا (University of California,
 ،)Berkeleyوهــي واحــدة مــن اول عشــر جامعــات فــي
العالــم.
وجــاء اعتمــاد هــذا املؤلــف الســباب عديــدة منهــا الزمني
للمــادة العلميــة والتــي تناولــت عمــارة العــراق مــن
عصــور مــا قبــل التاريــخ وصــوال الــى القــرن العشــرين.
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والثانــي البعــد املكانــي الــذي تنــاول حضــارات جنــوب
ووســط وشــمال العــراق .والثالــث يعــود الــى مجموعــة
التوثيقــات احلديثــة جملموعــة كبيــرة مــن املعالــم والرمــوز
املعماريــة فيمــا يعــد الســبب الرابــع مــن اهــم االســباب
وذلــك بحســب قناعــة مكتبــة جامعــة بيركلــي (UCB
 / )Library Catalogقســم املصــادر االجنبيــة ،ان املؤلــف
مــن قالئــل الكتــب باللغــة العربيــة التــي تطرقــت لهــذا
الفــرع مــن العلــوم املعماريــة وبهــذه النوعيــة والكميــة.
إذ ســيكون هــذا املؤلــف مصــدرا مهمــا للطلبــة االجانــب
فــي جامعــة بيركلــي ،وجــاري االن التفــاوض مــع اجلامعــة/
قســم املصــادر االجنبيــة علــى ابــرام اتفــاق لترجمــة
املؤلــف الــى اللغــة االنكليزيــة وحتــت اشــراف اجلامعــة
وبالتعــاون مــع احــدى دور النشــر املعتمــدة مــن اجلامعــة.
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عميد كلية العلوم للبنات تحصل على براءة اختراع في الكيمياء من
وزارة التخطيط
حصلــت عميــد كليــة العلــوم للبنــات االســتاذ الدكتــور أحــام محمــد
فرحــان علــى بــراءة اختــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة
النوعيــة التابــع لــوزارة التخطيــط عــن براءتهــا املوســومة (طريقــة جديــدة
لتحضيــر دقائــق الهيميتايــت  Fe2O3بطريقــة التشــعيع باســتخدام
مصبــاح االشــعة فــوق البنفســجية الغطــاس ( 15واط) وبعــض تطبيقاتــه
فــي ازالــة االصبــاغ احلامضيــة والقاعديــة مــن امليــاه امللوثــة).
ويأتــي هــذا اجلهــد العلمــي بالتعــاون مــع باحثــن اثنــن مــن كليــة
العلــوم باجلامعــة املســتنصرية ،وتعــد الدكتــور فرحــان مــن الــرواد الذيــن
اضافــوا إلــى علــم الكيميــاء بصمــة اكادمييــة متميــزة ،فضـا ً عــن نشــرها
واشــرافها علــى العديــد مــن البحــوث فــي الدراســات العليــا.
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كلية االداب تبدأ بمشروع علمي مشترك مع جامعة ميونخ

بــدأ قســم اآلثــار فــي كليــة اآلداب جامعــة بغــداد مبشــروع
علمــي مشــترك مــع قســم الدراســات املســمارية فــي
جامعــة ميونــخ االملانيــة بالتعــاون مــع إدارة املتحــف
العراقــي التابــع إلــى الهيئــة العامــة لآلثــار والتــراث.
ويشــتمل املشــروع الــذي يشــترك فيــه كل مــن املــدرس
الدكتــور أمنــار عبدااللــه فاضــل اخملتــص باللغــات
القدميــة فــي قســم اآلثــار  ،والبروفيســور إنركــي
خيمينيــز اخملتــص باللغــات القدميــة واألدب البابلــي .
إذ قامــت اخلبيــرة األملانيــة كارمــن كوتشــو اخملتصــة بصيانــة
النصــوص املســمارية واللقــى األثريــة  ،بالعمــل علــى
صيانــة نصــوص ذو محتــوى أدبــي مــن األلــف األول قبــل

امليــاد  ،تعــود إلــى بيــت الكاهــن مــن موقــع آشــور وإلــى
مكتبــة معبــد االلــه شــمش مــن موقــع سـ ّبار (تــل أبــو حبــة) .
ويهــدف هــذا املشــروع الــذي يســتمر تنفيــذه ملــدة خمــس
ســنوات وبدعــم مــن مشــروع (الفهرســة اإللكترونيــة لــأدب
البابلــي  )eBLالتابــع جلامعــة ميونــخ  ،إلــى دمج مئات مــن أجزاء
الرقــم املســمارية األدبيــة الصغيــرة واحملفوظــة فــي املتحــف
العراقــي  ،بوســاطة إعــادة قراءتهــا ودمجهــا مــع بعضهــا
لتكــون رقــم مســمارية كاملــة قــدر اإلمــكان  ،للتوصــل إلــى
مــا هــو مفقــود فــي األعمــال األدبيــة البابليــة واآلشــورية مــن
بــاد وادي الرافديــن إلفــادة الباحثــن  ،وكذلــك تدريــب شــخصني
مــن املتحــف العراقــي علــى صيانــة الرقــم املســمارية .
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كلية االدارة واالقتصاد تستضيف االجتماع االول للجنة االحصاء
في العراق

اســتضافت كليــة االدارة
واالقتصــاد جامعــة بغــداد
االجتمــاع االول للجنــة
الفرعيــة املعرفية ألقســام
االحصــاء فــي كليــات
العــراق برئاســة عميــد
كليــة االدارة االقتصــاد
فــي جامعــة ســومر
االســتاذ الدكتــور عبــاس
لفتــه كنهيــر ، -وبرعايــة
العراقيــة
اجلمعيــة
للعلــوم االحصائيــة.
وقــد حضــر االجتمــاع
عميــد الكليــة االســتاذ
الدكتــور منــاف يوســف
حمــود والســادة و رؤســاء
اقســام االحصــاء وممثلــو
العراقيــة
اجلمعيــة
للعلــوم االحصائيــة.
حيــث مت مناقشــة املناهــج

الدراســية ألقســام االحصــاء
والنظــام الدراســي الفصلــي
ومت اقرارهــا ورفعهــا الــى
جلنــة العمــداء وكذلــك
اقترحــت اللجنــة مجموعــة
مــن التوصيــات الــى رئيــس
جلنــة العمــداء لتخصصــات

العلــوم االداريــة واالقتصادية
والتــي مــن شــانها ان تعــزز
مــن اقســام االحصــاء
ورصانتهــا فــي اجلامعــات
العراقيــة ومنهــا تعشــيق
مناهــج قســم االحصــاء مع
االقســام االخــرى مبــا يخــدم
احتياجات تلــك التخصصات
العلميــة منهــا او االنســانية
علــى حــد ســواء ،فضــا ً
عــن تطويــع املــواد الــى ان
تكــون تطبيقيــة اكثــر مــن
كونهــا نظريــة وتشــكيل
جلــان مشــتركة مــن
اجلامعــات العراقيــة كافــة
مــن تخصصــات االحصــاء
إلقامــة ســفرات علميــة
ورش عمــل .
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كلية التربية البدنية للبنات تنظم دورة تدريبية عن المفاهيم
االوربية الحديثة في تدريبات كرة القدم
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نظمــت وحــدة التعليــم املســتمر فــي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة
للبنــات بجامعــة بغــداد دورة تدريبيــة دوليــة بعنــوان (املفاهيــم االوربيــة احلديثــة
فــي تدريبــات كــرة القــدم لالكادمييــات احملترفــة لــكال اجلنســن) برعايــة وحضــور
عميــد الكليــة أالســتاذ الدكتــورة ســهاد قاســم ســعيد املوســوي والتــي اســتمرت
ملــدة يومــن ومبشــاركة اكثــر مــن  55مشــتركا ً مــن ذوي االختصــاص مــن مختلــف
اجلامعــات العراقيــة
والقــت عميــدة الكليــة االســتاذ الدكتــورة ســهاد املوســوي كلمــة بينــت فيهــا
الهــدف مــن اقامــة هــذه الــدورة هــو معرفــة احــدث طــرق التدريــب عنــد احليــازة
والفقــدان واالنتقــال  ،فضــا عــن تعلــم مبــادئ التدريــب الفعــال لكــرة القــدم
والعوامــل الرئيســة لــه  ،ومعرفــة كيفيــة تنظيــم حصــص فرديــة للتمريــن

والتدريــب فــي ظــل تطــور التقنيــات واملهــارات
احلديثــة لكــرة القــدم وفــق معاييــر التدريــب
حســب الفــرق العمريــة واالعــداد البدنــي
لالعبــن .
و تضمنــت فعاليــات اليــوم االول للــدورة القــاء
محاضرتــن مــن قبــل املــدرب احملتــرف ناثــر
اخلطيــب االولــى بعنــوان (العناصــر الرئيســة
االربعــة للتدريــب ) والثانيــة عــن ( الوحــدات
التدريبيــة) فــي حــن قــدم الشــيخلي محاضــرة
بعنــوان (حمــل التدريــب الرياضــي) .
امــا اليــوم الثانــي فقــد تناولــت الــدورة
محاضرتــن مــن قبــل املــدرب اخلطيــب االولــى
بعنــوان (كيــف تخطــط لتدريــب فعــال) والثانيــة
تتعلــق بالوحــدات التدريبيــة ،بينمــا قــدم
االســتاذ الشــيخلي محاضرتــن االولــى بعنــوان
(كيفيــة حتديــد الشــدة) والثانيــة بعنــوان
(املفاهيــم احلديثــة للطرائــق النموذجيــة فــي
تركيــب مفــردات التدريــب ومراحلــه)
واختمــت الــدورة بتوزيــع شــهادات املشــاركة
جلميــع املشــاركني مــن قبــل معاونــة العميــد
للشــؤون العلميــة أالســتاذ الدكتــورة بشــرى
كاظــم عبــد الرضــا ومســؤولة وحــدة التعليــم
املســتمر االســتاذ الدكتــورة ملــى ســمير حمــودي
متمنــن جلميــع املشــاركني التوفيــق والنجــاح
فــي حياتهــم العلميــة واملهنيــة .
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عقــد قســم الشــريعة فــي كليــة العلــوم االســامية
بجامعــة بغــداد حلقــة نقاشــية بشــان حــل املشــكالت
واتخــاذ القــرار علــى قاعــة الفراهيــدي فــي الكليــة أدار
احللقــة الدكتــور عبــد العزيــز مهــدي الــراوي ،التدريســي
فــي القســم ومســؤول االرشــاد التربــوي.
ـع
الدكتــور الــراوي بــن ُمصطلــح املشــكلة علــى انــه وضـ ٍ

فيصبــح
تغيـ ٍر فــي ّ
ُمعـ َّ
الظــروف املُيطــة بــهُ ،
ـن طــرأ علــى الفــرد؛ نتيجــة ُّ
التكيــف مــع هــذا التغيــر ،وليســت لديــه القــدرة
الفــرد غيــر قــادر علــى
ُّ
اليوميــة
التوصــل إلــى احلــلّ املنشــود يواجــه اإلنســان فــي حياتــه
علــى
ُّ
ّ
العديــد مــن املُشــكالت ،فقــد يجدهــا فــي العمــل ،والبيــت ،وبــن األصدقاء،
وحتتــاج هــذه املشــكالت منــه حـ ّ
ـا واتّخــاذ قــرار بشــأنها ،وإال فقــد تكــون
ـاج لــه .
مصــدر إزعـ ٍ
واضــاف يعتمــد اتّخــاذ القــرار وحــلّ املشــكالت علــى العديــد مــن العوامــل
األساســية ،منهــا اإلحســاس بوجــود مشــكلة مــا ،وحتديــد نــوع هــذه
ّ
ت دقيقــ ٍة عنهــا ،مثــل :زمــن حدوثهــا،
املشــكلة؛ وذلــك بجمــع معلومــا ٍ
والتقصــي عــن احللــول املُتاحــة؛ للتخلُّــص مــن هــذه
وأضرارهــا البحــث
ّ
ـل ُمقتــرَح؛ وإلجنــاح هــذه
املشــكلة ،وبيــان املزايــا والعيــوب لــكلّ حــلٍّ أو بديـ ٍ
اخلطــوة علــى اإلنســان االســتعانة بخبــرات اآلخريــن وجتاربهــم؛ جلمــع أكبــر
قــدر ُمكــن مــن املعلومــات التــي يحتاجهــا فــي اتّخــاذ قــراره ،واالســتفادة
مــن قصــص جناحهــم ،باحلديــث عــن املشــكالت التــي واجهوهــا واتّخــذوا
الصائبــة فيهــا ،وانعــكاس هــذه القــرارات علــى حيواتهــم
القــرارات ّ
العمليــة ،فكانــت ســببا ً فــي جناحهــم فــي اجملتمــع.
ّ

كلية العلوم بالجامعة األم تستقبل وفدا من الشركة االلمانية
للخدمات االستشارية واالكاديمية

كلية الطب تنظم محاضرة علمية عن علم البيانات واإلحصاء الطبي
نظــم فــرع التشــريح فــي كليــة الطــب بجامعــة بغــداد
محاضــرة علميــة بعنــوان( التحليــات االســتداللية فــي
الوقــت الفعلــي اســتنادًا الــى قواعــد البيانــات علــى
اإلنترنــت  :بحــث غيــر مســبوق فــي مجــال علــم األوبئــة
الرقميــة فــي طــب األســنان وعلــم التشــريح) ألقاهــا
الباحــث الدكتــور احمــد محمــد لطفــي اإلمــام.
تضمنــت احملاضــرة التــي اشــرف عليهــا رئيــس الفــرع
األســتاذ الدكتــور نوفــل خضيــر يــاس دراســة بحثيــة قــام
بهــا الباحــث بالتعــاون مــع فريــق بحثــي عراقــي متكــون
مــن مهنــدس برامــج كومبيوتــر متخصــص فــي لغــات
البرمجــة عاليــة املســتوى وباحثــة متخصصــة فــي
معاجلــة االضطرابــات العصبيــة  ،ومتــت املوافقــة عليهــا
مـ�ن الكليـ�ة وقبـ�ول النشـ�ر مـ�ن مجلـ�ة �Anatomy) (Re
 ، search Internationalوتناولــت شــرحا ً مفصــا ً متعلقــا ً
بإبتــكار طريقــة حســابية للتحليــل فــي الوقــت الفعلــي
مــع االســتدالل االحصائــي لقاعــدة بيانــات محــددة علــى

االنترنــت املعروفــة باســم (. )Google Trends
وتاتــي هــذه احملاضــرة ضمــن احملاضــرات والنــدوات التدريبيــة الــذات
أهميــة علميــة وبحثيــة ألســاتذة الكليــة وتســهم فــي تطويــر املهــارات
ذات الصلــة باإلحصــاء الطبــي .
اســتقبلت عمــادة كليــة العلــوم فــي
جامعــة بغــداد وفــدا مــن الشــركة
االملانيــة للخدمــات االستشــارية
واالكادمييــة بهــدف فتــح افــاق التعــاون
العلمــي واالكادميــي بــن اجلانبــن.
والتقــى عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور
رائــد كامــل ناجــي بصحبــة معاونــه
للشــؤون العلميــة االســتاذ الدكتــور
عبــد الكــرمي القــزاز ورئيــس قســم الفلــك
الدكتــورة بــان عبــد الــرزاق بالوفــد  ،وجــرى

فــي اثنــاء اللقــاء التعريــف بكليــة العلــوم
واقســامها العلميــة وتاريخهــا االكادميــي
ومناهجهــا الدراســية وطبيعــة الدراســة
فيهــا وانفتاحهــا علــى املؤسســات
التعليميــة والبحثيــة العامليــة لتبــادل
اخلبــرات وتعزيــز التعــاون علــى الصعــد
البحثيــة والعلميــة .
وأعربــت ممثلــة الشــركة االملانيــة للخدمات
االستشــارية واالكادمييــة بتروريــر عــن
ســعادتها البالغــة بزيــارة جامعــة بغــداد

والتقائهــا بعمــادة كليــة العلــوم فيهــا،
معربــة عــن املهــا بــان يكــون هــذا
اللقــاء ثمــرة تعــاون ودعــم وتطويــر
للبحــث العلمــي واقامــة الورشــات
ودعــم املشــاريع الطالبيــة .
وشــملت الزيــارة تفقــد مختبــر فيزيــاء
النجــوم فــي قســم الفلــك والفضــاء
بصحبــة رئيســة القســم الدكتــورة
بــان عبــد الــرزاق وعــدد مــن التدريســيني،
مؤكديــن للضيفــة ان هــذا اخملتبــر يعــد
مــن اهم اخملتبــرات فيزيــاء الفلــك احلديثة
فــي العالــم والــذي افتتحتــه عمــادة
الكليــة مؤخــرا فــي القســم ويــدرس فيه
احــدث املناهــج العامليــة بالتنســيق مــع
اســاتذة جامعــة بــون االملانيــة وباحثيهــا.
واســتثمر قســم الفلــك والفضــاء
متمثــا برئيســة القســم زيــارة الوفــد
الضيــف مبناقشــة افــاق التعــاون
املشــترك وتبــادل اخلبــرات وتنظيــم
زيــارات متبادلــة بــن تدريســيي القســم
وباحثيــه مــع اجلامعــات االملانيــة
واقســامها املناظــرة فــي كليــة العلــوم
بجامعــة بغــداد .
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شــارك قســم التحســس النائــي ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة فــي كليــة العلــوم
بجامعــة بغــداد فــي املؤمتــر العلمــي العاملــي للهندســة والعلــوم املتقدمــة والــذي
ترعــاه املؤسســة العلميــة االمريكيــة ( )IEEEواملقــام فــي رحــاب جامعتــي دهــوك
وزاخــو مبشــاركة احــدى عشــر دولــة عربيــة وعامليــة.
ومتثلــت مشــاركة الكليــة برئيــس قســم التحســس النائــي ونظــم املعلومــات
اجلغرافيــة االســتاذ املســاعد الدكتــورة ســندس عبــد العبــاس وذلــك ضمــن محــاور
العلــوم الصرفــة والتطبيقيــة فــي دراســة عــن اخلــواص الفيزيائيــة .
وهــدف البحــث املشــارك الــى دراســة القــوى املؤثــرة علــى ســطح النجــم وحســاب

النســبة بــن تعجيــل القــوى الكهربائيــة واجلاذبيــة
ومقارنتهــا مــع النســبة بــن التعجيــل املركــزي واجلزئي
فــي داخــل حــدود االســطوانة الضوئيــة االشــعاعية .
وتوصلــت الباحثــة الــى ان املنطقــة احمليطــة بالنجــم
هــي ليســت فارغــة مــن القــوى وكثافــة اجلســيمات
التــي تــزداد باالقتــراب مــن داخــل حــدود االســطوانة
الضوئيــة وتصفــح خطــوط اجملــال املفتوحــة بعــد هــذه
احلــدود.
ودعــا منــدوب املؤسســة العلميــة االمريكيــة ()IEEE
فــي العــراق االســتاذ الدكتــور ســتار الســدخان الــى
تشــجيع كتابــة البحــوث التخصصيــة الدقيقــة
ومــن بينهــا بحــث االســتاذة الدكتــورة ســندس عبــد
العبــاس ،مطالبــا باعتمادهــا ممثلــة للمؤسســة
العلميــة االمريكيــة( )IEEEفــي كليــة العلــوم
بجامعــة بغــداد .
ويذكــر ان مشــاركة رئيســة قســم التحســس النائــي
فــي كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد جــاءت مــن اجــل
املســاهمة الفاعلــة فــي نشــر البحــوث العلميــة
التطبيقيــة وتبــادل اخلبــرات وفتــح افــاق التعــاون
املثمــر بــن اجلامعــة واملؤسســة العلميــة االمريكيــة
( )IEEEخدمــة للمســيرة العلميــة والتعليميــة فــي
البــاد .
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كلية الهندسة تحصد جوائز المؤتمر الثالث لطلبة الدراسات العليا

حصــل قســم هندســة الحاســبات بكليــة الهندســة علــى ثــاث جوائــز للبحــث المتميــز
فــي مؤتمــر طلبــة الدراســات العليــا الثالــث الــذي اقيــم فــي جامعــة بغــداد تحــت
شــعار (بحــوث الدراســات العليــا… .ركائــز لالعمــار والتنميــة الوطنيــة) .حيــث
تمكنــت البحــوث المقدمــة مــن طــاب الدراســات العليــا تحــت اشــراف نخبــة مــن

اســاتذة القســم االكفــاء مــن الحصــول علــى اســتقطاب اهتمــام المشــاركين
وارائهــم الهميتهــا العلميــة وبمــا تقدمــه مــن افــكار تهــدف الــى خدمــة
المنفعــة العلميــة للمجتمــع.
و حصــل البحــث المقــدم مــن الطالبــة مــروة محمــد عبــد بعنــوان “نظــام
الرعايــة الصحيــة الذكيــة المبنــي علــى الحوســبة الســحابية وانترنــت
االشــياء” علــى الجائــزة .حيــث اعتمــد علــى تقنيــات الحوســبة الســحابية .
وحصــل البحــث الموســوم “شــبكة معرفــة برمجيــا لمنظومــة مراقبــة فديويــة
عبــر االنترنــت مــع تحليــل البيانــات الكبيــرة” علــى جائــزة البحــث المتميــز
وهــو مقــدم مــن قبــل طالبــة الماجســتير ســكينة رضــا شــاكر يهــدف هــذا
المشــروع الــى تحســين أداء خوارزميــات المراقبــة بأحــدث التقنيــات .وقــد
حصــل فــي الجلســة الثالثــة البحــث المقــدم مــن قبــل الطالبــة مــروة قاســم
عبــاس علــى جائــزة البحــث المتميــز حيــث كان بعنــوان “تصميــم وتنفيــذ
مانــع منفــذ األدخــال /األخــراج الحبــاط هجمــات االدخــال واالخــراج.
و تاتــي هــذه الجوائــز تثمينــا للجهــود المتميــزة و المشــاركة الفعالــة
المبذولــة مــن قبــل كادر لقســم مــن اســاتذة وطــاب فــي انجــاح المســيرة
العلميــة بمــا يخــدم الطمــوح الــذي ترتقــي بــه كليــة الهندســة فــي جامعــة
بغــداد

كلية طب االسنان توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد
الطبي التقني

كلية العلوم للبنات تفوز بأفضل بحث مشارك بالمؤتمر الدولي المقام في
ماليزيا

شاركت عميد كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد االستاذ الدكتور
أحالم محمد فرحان في املؤمتر الدولي الثاني للعلوم التطبيقية
والتكنلوجيا للعام احلالي والذي عقد في ماليزيا

وشــاركت الدكتــورة فرحــان ببحثــن ،األول باالشــتراك
مــع الدكتــورة أســماء كاظــم مــن قســم الكيميــاء
املوسـ�و م �Effect of deposition time of MN on photo
electron chemical properties of MN / T Io2 nano.tubes
فيمــا كان البحثــان الثانــي باالشــتراك مــع الدكتــور
علــي جــواد مــن جامعــة  UITMاملاليزيــة واملوســوم
Bleached Bentonite Clay an Low – Cost adsorbent
.for of Methy lence for of MN / T Io2 nanotube
وفــاز البحثــن كأفضــل بحــوث مشــاركة فــي املؤمتــر
والــذي تعلــق باخلصائــص الكيمياويــة للفوتوالكتــرون،
ويذكــر ان املؤمتــر شــارك فيــه باحثــون مــن مختلــف دول
العالــم والذيــن قدمــوا بحوثهــم فــي مجــال الكيميــاء
واســتخدامته فــي اجملــاالت احلياتيــة.

وقــع عميــد كليــة طــب االســنان فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور حســن
فيصــل احلويــزي اتفاقيــة تعــاون مشــترك بــن الكليــة االم واملعهــد الطبــي التقنــي
فــي بغــداد  ،ضمــن آليــات التعــاون املشــترك بــن تشــكيالت وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي ورئاســة جامعــة بغــداد والتشــكيالت األخــرى ذات االختصاصــات
املناظــرة وضــرورة اإلشــراف واملتابعــة وفتــح آفــاق التعــاون العلمــي املشــترك .
وتضمنــت االتفاقيــة تبــادل اخلبــرات العلميــة وتشــكيل جلــان مشــتركة وذلــك للنظــر فــي

ســبل التعــاون املشــترك بــن التشــكيلني
و وقيــام طلبــة املرحلــة الثانيــة لقســم
وقايــة األســنان للمعهــد الطبــي التقنــي
بتهيئــة العيــادات التخصصيــة فيمــا
يتعلــق بطــب أســنان األطفــال والوقائــي
فــي كليــة طــب األســنان وبالتنســيق
املباشــر مــع املــاكات التدريســية لــكال
التشــكيلني  ،فضــا عن قيام طلبــة املرحلة
الثانيــة لفــرع صناعــة األســنان للمعهــد
بإيجــاد اجلوانــب العمليــة والتقنيــة ملرضــى
عيــادات كليــة طــب األســنان جامعــة
بغداد،وبإشــراف املــاك التدريســي والفنــي
للمعهــد وبالتنســيق املباشــر مــع املالكات
التدريســية املناظــرة لكليــة طب األســنان.
الهــدف مــن االتفاقية إلــى تنشــيط العمل
املشــترك بــن تشــكيالت وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي خدمة للمســيرة
التعليميــة الختصاصــات طــب األســنان.
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كلية طب الكندي تقيم محاضرة عن تضخم بطانة الرحم
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اقامــت كليــة طــب الكنــدي بجامعــة بغــداد محاضــرة عــن تضخــم
بطانــة الرحــم القاهــا التدريســي فــي فــرع علــم األمــراض الدكتــور
محمــد ناطــق ضمــن محاضــرات التعليــم املســتمر و التــي حضرهــا
عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور محمــد عبــد املهــدي القرطــاس وعــدد
مــن أســاتذة وطلبــة الكليــة .
واشــار احملاضــر فــي الورشــة الــى ان تضخــم بطانــة الرحــم يعــد مــن

مســببات ســرطان بطانــة
الرحــم ،وهــو مــرض شــائع لــدى
النســاء فــي عمــر انقطــاع
الطمــث لــذا فــان تشــخيصه
يكتســب اهميــة خاصــة النــه
مينــع حــدوث محتمــل لســرطان
بطانــة الرحــم.
وبــن احملاضــر ان كثــرة
التقســيمات لهــذا املــرض جعلت
لغــة التفاهــم بــن أخصائــي
النســائية و أخصائــي علــم
األمــراض معقــدة و غيــر مفهومة
لــذا فقــد عملــت منظمــة
الصحــة العامليــة عــام 2014
العتمــاد تقســيم جديــد يكــون
اكثــر مقبوليــة كمــا يتســم
باملوضوعيــة ,هــذه املعلومــات و
غيرهــا عــن طــرق تشــخيص و
عــاج هــذا التضخــم .

مدير مركز دراسات المرأة تشارك في ندوة حول إشكالية الفحص
والتشخيص لألضطرابات النفسية

شــاركت مديــر مركــز دراســات املــرأة فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــورة ســهام مطشــر الكعبــي فــي النــدوة العلميــة
املوســومة (أشــكالية الفحــص والتشــخيص لألضطرابــات النفســية)
التــي أقامهــا مركــز البحــوث النفســية فــي اجلامعــة بغــداد .

وتضمنــت النــدوة أعــراض أضطــراب
الوســواس القهــري حيلــة دفاعيــة
الشــعورية يتخلــص بهــا األنســان
مــن احلقيقــه لتجنــب املشــاعر
الســلبية وحتمــل االشــعور بالذنــب ،
إذ إن ســوء املعاملــة فــي الطفولــة
يــؤدي الــى تعاطــي اخملــدرات ،
فضــا عــن العامــل الوراثــي .
وتهــدف النــدوة الــى تســليط الضــوء
علــى واقــع الفحــص والتشــخيص
النفســي فــي اجملتمــع العراقــي
والتعرف علــى تأثير خطأ التشــخيص
لألضطرابــات النفســية والتعــرف
علــى التوجهــات احلديثــة لفحــص
وتشــخيص األضطرابــات النفســية.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

مجلة متحف التاريخ الطبيعي تفتح باب التبادل العلمي مع عدد من
المجالت العلمية الدولية

باشــرت مجلــة مركــز ومتحــف التاريــخ الطبيعــي فــي جامعــة
بغــداد وبعــد النجــاح الــذي حققتــه اجمللــة علــى املســتوى العلمــي
العاملــي بحصولهــا علــى مركــز متقــدم فــي مســتوعب ســكوبس
العاملــي  ،بفتــح بــاب التبــادل العلمــي العاملــي جمللــة املتحــف مــع
اثنــن مــن مجــات العالــم العلميــة العريقــة  ،االولــى مجلــة
جامعــة هارفــرد  ،و جامعــة ســاوباولو فــي البرازيــل  ،إذ متتــاز هاتــن
اجمللتــن برصانتهمــا العلميــة العريقــة و تاريــخ هاتــن اجلامعتــن
العريــق علــى مســتوى العالــم .
إذ يتســم التبــادل العلمــي بني مجلــة مركز بحــوث و متحــف التاريخ
الطبيعــي العراقــي مــع مجلــة جامعــة هارفــرد و جامعــة ســاوباولو
بتبــادل اخلبــر العلميــة الرصينــة خملتلــف املواضيــع العلميــة البحتــة
التــي ينصــب اهتمامهــا و تخصصهــا فــي التنــوع االحيائــي خملتلــف
االحيــاء فــي مختلــف بقــاع العالــم  ،اضافــة الــى دراســة الظواهــر
الطبيعيــة املتعلقــة فــي إنتشــار و توزيــع هــذه االحيــاء مختلفــة
االنــواع مــن نباتــات و حيوانــات  ،زيــادة القــوة العلميــة الرصينــة
للمجلــة مــن خــال وجــود مقيمــن علميــن عامليــن مــن مختلــف
جامعــات العالــم الرصينــة التــي تهتــم بالتنــوع االحيائــي و احلفــاظ
علــى البيئــة مبختلــف اطرافهــا و مفاصلهــا املتنوعــة .
كمــا ســيفتح هــذا التبــادل اجملــال جمللــة املتحــف باالطــاع علــى كل
مــا هــو جديــد مــن التقانــة احلديثــة املتبعــة فــي ارقــى جامعــات

العالــم و املتخصصــة فــي الدراســات االحيائيــة املتعلقــة بتصنيف
الكائنــات احليــة  ،و تســجيل االنــواع اجلديــدة و تصحيــح القــدمي
منهــا  ،فضــا عــن تثبيــت بيانــات البيئــة العراقيــة عاملي ـا ً ليطلــع
العالــم علــى خبايــا العــراق الطبيعيــة الرائعــة فــي نســجتها و
النــادرة فــي وجودهــا .
يذكــر ان مجلــة متحــف التاريــخ الطبيعــي دخلت ضمن مســتوعب
ســكوباس العاملــي بعــد فتــرة إختباريــة تقومييــة للمجلة اســتمرت
عامــن بعدهــا دخلــت اجمللــة ضمــن مســتوعب ســكوبس العاملــي ،
إذ ادرجــت اجمللــة ضمــن قاعــدة بيانــات ســكوبس العاملــي .
تعــد مجلــة مركــز بحــوث و متحــف التاريــخ الطبيعــي العراقــي
مــن اجملــات العريقــة التــي متتــد ألكثــر مــن نصــف قــرن مــن العمــل
البحثــي الرصــن و املتواصــل داخــل و خــارج العــراق  ،إذ انصبت جهود
هيئــة التحريــر فــي مجلتنــا فــي االعــوام االخيــرة الــى ادخالهــا
ضمــن مســتوعبات العالــم العلميــة ذات الرصانــة العلميــة مثــل
ثومســن رويتــرز و ســكوباس و ذلــك بأختيــار البحــوث الرصينــة ذات
اجلــودة العلميــة التــي اطلــع عليهــا اكثــر مراكــز و جامعــات العالم
الرصينــة و اشــاد بجــودة هــذه الدراســات االحيائيــة اخملتلفــة التــي
تتســم بدراســة الطبيعــة العراقيــة بــكل مفاصلهــا و مكوناتهــا
احليويــة ملــا متتلكــة البيئــة العراقيــة مــن تنــوع احيائــي نــادر جديــر
بالدراســة و البحــث و التمعــن .
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مركز الحاسبة االلكترونية
بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس
الوزراء يقيم ورشة عمل عن الحكومة
االلكترونية
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اقــام مركــز احلاســبة االلكترونيــة بجامعــة بغــداد وبالتعــاون
مــع األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء ورشــة عمــل بعنــوان
( توفيــر الســبل االزمــة لتكامــل مشــروع احلكومــة
االلكترونيــة فــي بلدنــا العزيــز) حيــث اســتضاف املركــز جلنــة
مــن املكتــب االستشــاري لنظــم املعلومــات واحلاســبات.
هــدف الورشــة هــو تقــدمي رؤيــة متكاملــة عاليــة املســتوى
حــول كيفيــة تأســيس احلكومــة االلكترونيــة وكيفيــة متكــن
جامعــة بغــداد بالعمــل مــع مؤسســات الدولــة االخــرى
فضــا عــن اســهامها بنجــاح فــي عمــل البطاقــة املوحــدة
وكونهــا متتلــك عالقــات مــع شــركات وجامعــات رصينــة.
وقــد القــى مديــر مركــز احلاســبة االلكترونيــة بجامعــة بغــداد
املــدرس الدكتــور ســامر ســامي حســن محاضــرة شــرح فيهــا
ماهيــة احلكومــة االلكترونيــة وكيفيــة تطبيقهــا بصــورة
شــاملة فــي العــراق واســتعرض امكانــات جامعــة بغــداد فــي
تدريــب ذوي االختصــاص حــول موضــوع احلكومــة االلكترونيــة .
وحتــدث مديــر شــؤون البطاقــة املوحــدة اللــواء نشــأت ابراهيــم
ان التعــاون ســيكون مثمــر مــع جامعــة بغــداد ملــا متتلكــه
مــن خبــرات تســاعد علــى ادخــال الــذكاء الصناعــي فــي
احلكومــة اإللكترونيــة وتطبيــق ذلــك علــى امــن املعلومــات.
وخرجــت الورشــة بتوصيــات عديــدة منهــا اســتمرار التعــاون
بــن جامعــة بغــداد واللجنــة اخلاصــة مــن مجلــس الــوزراء
والدعــوة لدراســة انشــاء مركــز للتمييــز متخصــص بهــذا
اجملــال فضــا عــن االهتمــام باألمــن املعلوماتــي ألهميتــه
القصــوى وكذلــك تطويــر مشــروع البطاقــة الوطنيــة.

مركز الدراسات الدولية ينظم
ورشة عمل حول تأثير ادارة الوقت
على اداء العاملين في المؤسسات

نظــم ضمــان اجلــودة وتقييــم االداء فــي مركــز
الدراســات االســتراتيجية والدوليــة بجامعــة بغــداد
وضمــن اخلطــة التشــغيلية ورشــة عمــل حــول
(تأثيــر الوقــت علــى اداء العاملــن فــي املؤسســات) .
وابتــدأت مديــر املركــز الدكتــورة ابتســام محمــد العامــري فــي
جامعــة بغــداد بالتعريــف بأهميــة ادارة الوقــت بأنــه عمليــة
االســتفادة مــن الوقــت املتــاح واملواهــب الشــخصية املتوفــرة
لتحقيــق االهــداف املهمــة التــي نســعى اليهــا فــي حياتنــا
اليوميــة مــع احملافظــة علــى حتقيــق التــوازن بــن متطلبــات
العمــل واحليــاة اخلاصــة وبــن حاجــات اجلســد والعقــل والــروح .
كمــا ناقشــت العامــري االداء الوظيفــي ومتكــن الفــرد مــن
حتقيقــه انيــا مــن ســلوك محــدد ومــا يســتطيع املالحــظ
اخلارجــي ان يســجله بأكبــر قــدر مــن الوضــوح والدقــة مرتبطــا
بقــدرات املوظــف ودافعيتــه كــي يتمكــن مــن اداء الواجبــات
التــي وكلــت اليــه بطريقــة مرضيــة ويتحمــل نتائــج اداءه ،
موضحــة ان نتائــج اداة الوقــت تعــد مشــكلة مــن املشــكالت
املهمــة التــي تواجــه اجملتمعــات احلديثــة  ،إذ تظهــر اعــراض
الســرعة والقلــق والتوتــر نتيجــة النعــدام القــدرة علــى ادارة
الوقــت بالشــكل االمثــل فــي كثيــر مــن االحيــان ممــا يزيــد مــن
درجــة الضغــوط التــي يتعــرض لهــا العاملــون ولعــل هــذه
االعــراض تظهــر بشــكل اكبــر لــدى العاملــن فــي اجملــاالت
االداريــة اكثــر مــن ســواهم فالعمــل االداري يتطلــب جهــدا
وتفكيــرا ذهنيــا فــي مراحلــه االربعــة وهــي التخطيــط ،
والتنظيــم  ،والتنظيــم  ،والتوجيــه ،والرقابــة  ،وكل مــا انتقــل
املديــر الــى منصــب اعلــى ازدادت الضغــوط التــي يتعــرض لهــا
ألنــه يتركــز علــى اتخــاذ قــرارات فــي ضــوء بيانــات ومعلومــات
متاحــة يســهل احلصــول علــى بعضهــا او جــزء منهــا .
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معهد الليزر للدراسات العليا يقيم ندوة عن تطبيقات الليزر
الحديثة في طب االسنان التجميلي

اقيمــت فــي معهــد الليــزر للدراســات العليــا نــدوة
لفــرع التطبيقــات الطبيــة والبايولوجيــة واملوســومة
تطبيقــات الليــزر احلديثــة في طب االســنان التجميلي
وهــدف النــدوة هــو تســليط الضــوء علــى
اخــر املســتجدات احلديثــة فــي اســتخدام
الليــزر فــي طــب االســنان التجميلــي

والقــى خاللهــا عميــد معهــد الليــزر للدراســات
العليــا االســتاذ الدكتــور عبــد الهــادي مطشــر
عبــد كلمتــه الــذي وضــح فيهــا رؤيــة املعهــد
وسياســته التــي دأب فــي رســم السياســة
العلميــة ورؤيتــه بأجتــاه البحــث العلمــي
الرصــن ضمــن احلافــات العلميــة احلديثــة .

موكــدا ان االجتاهــات املتميــزة والتــي بــدأت تدخــل
فــي خدمــة اجملتمــع هــو اســتخدام الليــزر فــي طــب
االســنان حيــث دخلــت تطبيقــات الليــزر بشــكل
واســع فــي حقــل طــب االســنان التجميلــي واصبــح
هــذا اجملــال فرعــا ً مهمــا ً مــن فــروع طــب االســنان
القــى بعدهــا االســتاذ املســاعد الدكتــور مهــدي
ســكر ال فرعــون محاضــرة بعنــوان :معاجلــة
حــاالت اللثــة املرضيــة وجتميلهــا بالليــزر
أمــا احملاضــرة الثانيــة فكانــت للدكتــور قيــس
مؤيــد والتــي حتــدث فيهــا عــن اســتخدام اجهــزة
الدايــود ليــزر فــي عالجــات اللثــة ومــا حــول االســنان.
امــا احملاضــرة الثالثــة فكانــت للمــدرس
مســاعد اصيــل يوســف رشــيد والتــي حتــدث
فيهــا عنــة ســحر عــاج التصبــغ بالليــزر
واحملاضــرة االخيــرة كانــت لالســتاذ املســاعد باســمة
محمــد علــي وهــي بعنــوان تبييــض االســنان
بواســطة الليــزر حيــث تضمنــت احملاضــرة عرضــا ً
النــواع الليــزر املســتخدمة فــي تبييــض االســنان .

معهد الليزر للدراسات العليا يقيم ندوة للتثقيف
بالمضادات الحيوية
اقــام معهــد الليــزر للدراســات العليــا
فــرع التطبيقــات الطبيــة والبيولوجيــة
نــدوة للتثقيــف باملضــادات احليويــة ضمــن
فعاليــات االســبوع الوطنــي للثقيــف
باملضــادات احليويــة
تهــدف النــدوة للتعريــف باملضــادات احليوية
وانواعهــا وتأثيراتهــا باجملــاالت البيولوجيــة
والطبيــة واهميــة اتبــاع ارشــادات الطبيــب
مــن حيــث اجلرعــة والتوقيــت والتأثيــر
الســلبي لســوء اســتخدام هــذه العالجــات
كمــا مت القــاء محاضــرات ال طبــاء عرضــوا
فيهــا اســتخدام هــذه االدويــة فــي
اختصاصــات طبيــة مختلفــة
وكانــت احملاضــرة االولــى لرئيــس فــرع
التطبيقــات الطبيــة والبيولوجيــة
املــدرس الدكتــورة ليلــى محمــد حســن
بعنــوان (تعريــف باملضــادات احليويــة
ومفاهيمهــا )حيــث تضمنــت احملاضــرة
مقدمــة عــن املضــادات احليوية أكتشــافها
ومصادرهــا وطيــف فعالياتهــا وميكانيكية
تأثيرهــا.

وعنوانهــا( املضــادات احليويــة وتطبيقاتهــا في
اجلراحــة ) تضمنــت نصائــح عــن اســتخدام
املضــادات احليويــة و ســوء اســتخدامها مــن
قبــل الطبيــب او املريــض.
امــا احملاضــرة الثالثــة فكانــت لطالبــة الدبلــوم
العالــي بــراء مهــدي وعنوانهــا (املضــادات
احليويــة فــي النســائية والتوليــد) و تضمنــت
احملاضــرة نبــذة مختصرة عــن املضــادات احليوية
وانواعهــا وتأثيراتهــا اجلانبيــة وتفاعالتهــا
مــع االدويــة االخــرى .و اســتخداماتها فــي

مجــال النســائية والتوليــد وتقســيمها الــى
مضــادات امنــة وغيــر امنــة
امــا احملاضــرة الرابعــة فكانــت لطالــب
الدبلــوم العالــي امنــار علــوان حســن
وعنوانهــا (املضــادات احليويــة املســتخدمة
فــي أمــراض العيــون)
حيــث تضمنــت احملاضــرة حملــة عــن انــواع
املضــادات احليويــة املســتخدمة فــي امــراض
العيــون وتأثيراتهــا اجلانبيــة علــى جســم
االنســان بصــورة عامــة والعــن
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المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان يبحث دور
التشخيص المجهري في مكافحة سرطان الرحم عند النساء
العراقيات
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شــاركت الســيدة مديــرة املركــز
الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان
االســتاذ الدكتــورة نـــدى عبــد
الصاحــب العـــلوان فــي النــدوة التــي
أقيمــت فــي فــرع العلــوم اخملتبريــة
والســريرية فــي كليــة الصيدلــة /
اجلامعــة املســتنصرية واملوســومة
(دور التشــخيص اجملهــري واملناعــي
والفحــص النســيجي فــي مكافحــة
ســرطان الرحــم عنــد النســاء
العراقيــات).
وشــارك فــي النــدوة حوالــي 100
منتســب مــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية وطلبــة كليــة الصيدلــة
علــى رأســهم مســاعد رئيــس
جامعــة املســتنصرية للشــؤون
العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور
كاظــم عبــود عيســى و عميــد
الكليــة االســتاذ الدكتــور مصطفــى
العباســي.
حيــث ألقــت االســتاذ الدكتــورة نــدى
العلــوان محاضــرة االفتتــاح وبعنــوان
وبائيــة ســرطان عنــق الرحــم
تركيــزا ً علــى االحصائيــات العراقيــة
وبرامــج التحــري املعتمــدة لــدى

منظمــة الصحــة العامليــة” ،حيــث
عرضــت مــن خاللهــا االحصائيــات
االخيــرة واملســجلة محليــا ً فــي
ســجل الســرطان العراقــي وقارنتهــا
بالبيانــات املدونــة عــن ســرطان عنــق
الرحــم علــى الصعيــد االقليمــي
والعاملــي مبينــة عوامــل االختطــار
املســببة للمــرض وطــرق الوقايــة
والتحــري وناظــور عنــق الرحــم
والتحــري عــن فايــروس الــورم احلليمي

البشــري .
شــارك الــى جانــب االســتاذ الدكتــورة
نــدى العلــوان فــي القــاء احملاضــرات
العلميــة كل مــن االســتاذ الدكتــور
ســعد حســن مديــر وحــدة االمــراض
االنتقاليــة فــي كليــة طــب بغــداد
االســتاذ املــدرس الدكتــورة اســراء
مهــدي مــن كليــة ابــن ســينا الطبية
واملــدرس الدكتــورة ناديــة حميــد
مــن كليــة الصيدلــة فــي جامعــة
بغــداد واختتمــت النــدوة العلميــة
مبناقشــة مفتوحــة ركــزت علــى
الطــرق العامليــة اجلديــدة فــي الوقايــة
مــن هــذا الســرطان عــن طريــق
التلقيــح ضــد الفايــروس املســبب
للمــرض كمــا مت التطــرق علــى
أهميــة أعتمــاد أســتراتيجية وطنيــة
شــاملة ملكافحــة الســرطانات التــي
تصيــب املــرأة العراقيــة بصــورة
عامــة وســرطان عنــق الرحــم بصــورة
خاصــة ،ومــن ثــم مت توزيــع الشــهادات
التقديريــة علــى الســادة احملاضريــن
ومنظمــي النــدوة.
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نظــم املعهــد العالــي للدراســات احملاســبية
واملاليــة للدراســات العليــا بجامعــة بغــداد
مؤمتره العلمــي الدولــي األول والوطني الثالث
املوســوم (التميــز واإلبــداع احملاســبي واملالــي
دعامــة اساســية للتنميــة املســتدامة)
بالتعــاون مــع شــركة التأمــن الوطنيــة
ومجلــس مهنــة مراقبــة وتدقيــق احلســابات.
وتنــاول املؤمتــر محــاورا عديــدة تلخصــت
فــي احملــور احملاســبي والــذي متثــل مبعاييــر
احملاســبة واإلبــاغ املالــي الدولــي وحتقيــق
التنميــة املســتدامة ،فض ـا ً عــن محاســبة
الكلــف وتعزيــز امليــزة التنافســية..
فيمــا ناقــش محــور الرقابــة والتدقيــق
جــودة التدقيــق فــي مكاتــب مراقبــي
احلســابات ونظــم احملاســبة املؤمتتــة.
كمــا ناقــش املؤمتــر احملــور املالــي الــذي

تضمــن موضوعــة املصــارف والشــمول
املالــي والصيرفــات اإلســامية ،فضــا ً عــن
الوظائــف اإلشــرافية للبنــك املركــزي العراقــي.
هــذا ومت التطــرق إلــى التعريــف بأهميــة
التأمــن الصحــي واســتدامة املــوارد البشــرية
وحمايــة اإلســتثمارات إلــى جانــب تطويــر
النظــام القانونــي لقطــاع التأمــن ..فيمــا
طرحــت اوراق عمــل اخــرى وضمــن محــاور
املؤمتــر ضريبــة القيمــة املضافــة وتطبيقاتهــا
فــي العــراق ،فضــا ً عــن التهــرب الضريبــي.
وفــي اليــوم الثانــي للمؤمتــر ،نوقشــت اوراق
عمــل ركــزت علــى معاييــر اإليــرادات مــن
العقــود احلكوميــة املبرمــة وتأثيــر القــدرة
االداريــة فــي اســتدامة االربــاح احملاســبية ،إلــى
جانــب دراســة العالقــة بــن النظــام احملاســبي
احلكومــي التقليــدي والنظــام اإلليكترونــي

وصــوال ً إلــى الدخــل مــن غيــر الفائــدة وتأثيــره
علــى اربــاح القطــاع املصرفــي العراقــي.
ويذكــر ان املؤمتــر حضــره مديــر عــام الدائــرة
اإلداريــة والقانونيــة فــي وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمي،.....كمــا حضــره
رئيــس هيئــة ديــوان الرقابــة املاليــة ومديــر
عــام شــركة التأمــن الوطنيــة العراقيــة
ومديــر عــام هيئــة الضرائــب فــي وزارة املاليــة
ومديــر عــام مصــرف الرافديــن العراقــي ومدير
عــام مصــرف الرشــيد العراقــي ،فض ـا ً عــن
املعنيــن بالشــأن املالــي ..كمــا حضــر املؤمتــر
املســاعد العلمــي لرئيــس جامعــة بغــداد
االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل
عبــد اللطيــف فضـا ً عــن مشــاركة عــدد من
اجلامعــات العربيــة كاالردن وســوريا والســودان
وســلطنة عمــان وجامعــات عراقيــة اخــرى.
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كلية التربية للبنات تدرس مشاكل االختناقات المرورية في بغداد
الشــارع ناهيــك عــن مشــاكل اخــرى تتعلــق
باعــداد الســيارات التــي تفــوق القــدرة
االســتيعابية .
كمــا قدمــت احملاضــرة بعــض احللــول التــي
تســاعد فــي حــل املشــاكلة منهــا العمــل
علــى فتــح الطرق واجلســور املغلقة وتقســيم
اوقــات الــدوام الرســمي للــوزارات بفــارق
ســاعة الــى ثــاث ســاعات وضــرورة رفــع
الكتــل الكونكريتيــة مــن االرصفــة ومعاجلــة
التخســفات واملطبــات غيــر الضروريــة فــي
الشــوارع ووضــع ممــرات خاصــة بســيارات
النقــل العــام واغالقهــا امــام الســيارات
اخلاصــة ولســاعات محــدودة خــال النهــار
وتفعيــل خطــوط النقــل النهريــة.
قدمــت التدريســية فــي قســم اجلغرافيــة بكليــة
التربيــة للبنــات املــدرس الدكتــور ســماح صبــاح
محاضــرة بعنــوان (بعــض مشــاكل وحلــول االختناقــات
املروريــة فــي بغــداد).
وهدفــت احملاضــرة الــى تســليط الضــوء علــى مشــاكل
االختناقــات املرويــة واســبابها ومحاولــة ايجــاد احللــول
لهــا .
وتناولــت احملاضــرة ان ازدحــام الســير ويــزداد ســوءا
مــع العــام الدراســي لتضــاف الــى الشــوارع صباحــا
خطــوط نقــل الطلبــة وانتشــار شــبكة كبيــرة مــن
نقــاط التفتيــش العســكرية تأخــذ حيــزا كبيــرا مــن
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مركز الحاسبة اللكترونية ينظم ورشة عمل عن الئحة السلوك الوظيفي
شــاركت التدريســية فــي مركــز التخطيــط احلضــري
واإلقليمــي للدراســات العليــا فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــور امنــة حســن صبــري فــي املؤمتــر الدولــي
الــذي اقامتــه رابطــة مراكــز بحــوث التنميــة البشــرية فــي
الوطــن العربــي املوســوم (العوملــة وتنميــة املــوارد البشــرية
فــي الوطــن العربــي) والــذي اقيــم فــي جامعــة ابــي بكــر
بالقايــد تلمســان باجلزائــر.
وتنــاول بحــث الدكتــورة صبــري املوســوم (دور التنميــة
الذاتيــة البديلــة كأداة فــي صناعــة املعلومــات لتحقيــق
رأس املــال الفكــري فــي ظــل العوملــة واقتصــاد املعرفــة)
الــدور الفاعــل جلامعــة بغــداد فــي صنــع املعلومــات التــي
مــن شــأنها حتقيــق رأس املــال الفكــري فــي ظــل التحــوالت
املتســارعة التــي يشــهدها العالــم .
واشــارت نتائــج البحــث الــى وجــود عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن محــاور البحــث األساســية وصناعــة
املعلومــات فــي جامعــة بغــداد ،فضــا عــن متتــع جامعــة

بغــداد مبســتوى جيــد فــي مجــال الصناعــة املعلوماتيــة  ،كمــا
أظهــرت النتائــج أن اخلدمــات املتنوعــة التــي تقدمهــا اجلامعــة
تتمتــع بجــودة لهــا تأثيــر علــى مســتوى صناعــة املعلومــات
فيهــا ،ومواكبتهــا للتغيــرات املتالحقــة فــي عالــم تكنولوجيــا
املعلومــات واالســتفادة منها مبــا يخــدم النظــام اإلداري واألكادميي
فيهــا.
وتوصلــت الباحثــة إلــى عــددة مــن التوصيــات التــي أكــدت
اهميــة التركيــز علــى دور التنميــة الذاتيــة للعنصــر البشــري
إلقامــة مجتمــع املعرفــة والعمــل علــى تطويــر مهاراتــه
باســتمرار ،العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
املعلومــات ومواكبتهــا آلخــر املســتجدات فــي عالــم تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت ،فضـا ً عــن التأكيــد علــى توفيــر ميزانيــة
خاصــة لشــئون البحــث العلمــي فــي اجلامعــة والعمــل علــى
إقامــة املراكــز البحثيــة املتخصصــة ورفــع مســتوى التعــاون
مــع القطــاع اخلــاص وتشــجيعه علــى االســتثمار فــي مجــال
صناعــة املعلومــات.

عقــد مركــز احلاســبة االلكترونيــة ورشــة عمــل عــن « أخالقيــات
العمــل والســلوك الوظيفــي « ،قدمتهــا مســؤولة وحــدة الدراســات
والتخطيــط رئيــس مبرمجــن اســراء ســلمان لرؤســاء األقســام
والوحــدات فــي مركــز احلاســبة وعــدد مــن تشــكيالت اجلامعــة.

وتناولــت الورشــة واجبــات املوظــف العــام جتــاه
اجلمهــور وجتــاه رؤســائه وزمالئــه و احملظــورات
العامــة مــن إســاءة اســتعمال الســلطة
الوظيفيــة واســتغالل النفــوذ وقبــول الرشــوة
أو طلبهــا أو ارتــكاب أي صــورة مــن الصــور
املنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحة الرشــوة
وكذلــك التزويــر وقبــول احملســوبية أو الواســطة
فــي أداء مهمــات العمــل ومســؤولياته
كمــا حتدثــت «ســلمان» عــن احملظــورات
املتعلقــة باملــال العــام ومكافحــة الفســاد.
وتهــدف الورشــة إلــى تنميــة روح املســؤولية
لــدى املوظــف العــام ونشــر القيــم واملبــادئ
األخالقيــة املهنيــة لــدى املوظــف وتعزيزهــا
وااللتــزام بهــا وتعزيــز ثقــة املواطــن باخلدمــات
التــي تقدمهــا الدولــة ومكافحــة الفســاد
بــكل صــوره وتنميــة ثقافــة املوظــف
العــام بأهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه.
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باحثة من مركز بحوث السوق تحصل على جائرة افضل بحث
بشكل بوستر
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حصلــت التدريســية فــي قســم الســلع واداء اخلدمــات /مركــز بحــوث الســوق وحمايــة املســتهلك املــدرس بــان
صاحــب عبدالنبــي تخصــص امــراض مشــتركة علــى شــهادة تقديريــة ببحثهــا فــي ورشــة العمــل وذلــك عــن
مشــاركتها فــي ورشــة العمــل االنــواع العراقيــة املهــددة باالنقــراض حســب قائمــة ،االحتــاد العاملــي لصــون
الطبيعــة  ))IUCN Red List / Iraqوالتــي نظمتهــا جمعيــة صيانــة املصــادر الوراثيــة والبيئــة العراقيــة وبالتعــاون
مــع وزارة الصحــة والبيئــة العراقيــة ومنظمــة النخلــة البيئيــة والزراعيــة وذلــك فــي وزارة الصحــة والبيئــة،
وبحضــور عــدد كبيــر مــن املديريــن العامــن ورؤســاء منظمــات اجملتمــع املدنــي والباحثــن مــن معظــم محافظــات
العــراق

والهــدف مــن انعقــاد النشــاط تســليط النــدوة الــى
تســليط الضــوء عــل االنــواع العراقيــة ومنهــا النباتيــة
واحليوانيــة املهــددة باالنقــراض والظــروف املؤثــرة عليهــا
وطــرق تفاديهــا واحلفــاظ علــى ه>ه االنــواع مــن االنقــراض
ألنهــا متثــل ارث طبيعــي للبلــد.
تضمــن نــوع املشــاركة عمــل بوســتر بعنــوان التنــوع
البايولوجــي وتأثيــر املنــاخ وتداخالتهــا الــى ايــن وبيــان
اهميتــه واســبابه والعوامــل املؤثــرة وطــرق احملافظــة علــى
االنــواع ومنــع انقــراض االحيــاء.
وتضمــن مخلــص البحــث هــو التعريــف بأهميــة التنــوع
البايولوجــي واســبابه والعوامــل املؤثــرة بــه وماهــي الطــرق
التــي مــن خاللهــا ميكــن احملافظــة علــى التنــوع البايولوجــي
ومنــع انقــراض االحيــاء.
الهــدف مــن البحــث هــو احملافظــة علــى احملميــات
الطبيعيــة ســن قوانــن حلمايــة البيئــة جتميــع االحيــاء فــي
حدائــق احليــوان واحلفــاظ عليهــا مــن االنقــراض ،التنميــة
املســتدامة ،االتفاقيــات الدوليــة وانعــاش املواقــع املتضــررة ،
توعيــة اجلمهــور بحمايــة النباتــات واحليوانــات مــن االنقراض.
وكانــت عبــد النبــي حصلــت علــى جائــزة افضــل بحــث
مشــاركة بهيئــة بوســتر ،وبهــذا يبــارك منتســبو املركــز
للزميلــة متمنــن لهــا املزيــد مــن العطــاء والتوفيــق فــي
مســيرتها العلميــة خدمــة جلامعتنــا االم ولوطننــا العزيــز.

براءة اختراع في كلية التربية للبنات عن استعمال عشبة األشنان
كمادة منظفة للخامات النسيجية
حصلــت التدريســية فــي قســم االقتصــاد املنزلــي كليــة التربيــة للبنــات األســتاذ
بشــرى فاضــل صالــح والســت نهلــة مهــدي علــى بــراءة اختــراع حتــت عنــوان (عشــبة
األشــنان واســتعمالها مــادة منظفــة للخامــات النســيجية)
واشــارت الباحثــة صالــح قائلــة تلجــأ كثيــر مــن ربــات البيــوت إلــى اســتخدام
املنظفــات بكثــرة وخاصــة بعــد انتشــار الغســالة األليــة والتــي جعلــت مــن عمليــة
الغســيل اســهل واســرع فضــا عــن بعــض املشــكالت التــي تواجههــا ربــات البيــوت
منهــا تعــرض املالبــس لالتســاخ وظهــور البقــع النــاجت عــن بعــض الفعاليــات اليوميــة
وبعــض األطعمــة واملشــروبات وصعوبــة فــي إزالــة هــذه البقــع باملنظفــات الكيميائيــة
والتــي يكــون لهــا اثــار جانبيــة مضــرة فــي حــال كــون البعــض يعانــي مــن مشــكالت
جلديــة أو حساســية جتــاه هــذه املنظفــات وعليــه باإلمــكان إيجــاد منظفــات أمنــة
بيئيــا وصحيــا ولهــا فعــل املنظــف نفســه أو فعــل مشــابه لــه .
وعلــى اســاس تلــك االختبــارات توصــل البحــث الــى إن األشــنان مــادة منظفــة ومزيلــة
لبقــع اخلامــات النســيجية الطبيعيــة والصناعيــة و هــو مــن املنظفــات األمنــة بيئيــا
وصحيــا حيــث أحــرزت اخلامــة القطنيــة امللونــة املرتبــة األولــى مــن حيــث نســبة
اإلزالــة للبقعــة و املرتبــة الثانيــة كانــت خامــة البوليســتر ثــم اخلامــة الصوفيــة
باملرتبــة الثالثــة  ،أمــا خامــة القطــن األبيــض فكانــت باملرتبــة الرابعــة مــع احتفاظهــا
بالوانهــا ومتانتهــا بــدون تغيــر و اثبتــت عشــبة االشــنان جدارة فــي تنظيفهــا اخلامات
النســيجية الصوفيــة ومــن دون التأثيــر علــى خواصهــا والوانهــا.
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صدور مطبوع جديد لالستاذ المتمرس الدكتور رياض
عزيز هادي من كلية العلوم السياسية
صــدر حديثـا ً كتــاب لالســتاذ املتمــرس الدكتــور ريــاض عزيــز هادي
حمل عنــوان (رجــل الدولــة).states man
واشــار الدكتــور هــادي فــي كتابــه ان الســبب الرئيســي الختيــاره
للكتابــة مبوضــوع رجــل الدولــة يعــود لعــدة اســباب اهمهــا ان
هــذا املفهــوم هــو مــن اكثــر االلقــاب والصفــات جاذبيــة وقبــوال ً
فــي ميــدان العاملــن فــي السياســة وشــؤون احلكــم الســيما اذا
ماقــورن بغيــره مــن املــص طلحــات السياســية.
وتنــاول املطبــوع فــي طياتــه الكثيــر مــن املوضوعــات منهــا
عالقــة الدولــة بالقانــون والــذي اعتبــره بانــه ليــس اقــل اهميــة
مــن عالقتــه بالسياســة وبالســلطة.
كمــا تنــاول املطبــوع ايضــا ً دراســة فــي مفهــوم وتكــون رجــل
الدولــة وصــوال ً الــى دراســة الصفــات واملعاييــر لرجــل الدولــة .
يذكــر ان االســتاذ املتمــرس الدكتــور ريــاض عزيــز هــادي شــغل
عــدة مناصــب منهــا عميــدا ً لكليــة العلوم السياســية ومســاعد
رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون العلميــة كمــا ان الدكتــور هــادي
لديــه الكثيــر مــن املؤلفــات منهــا (كتــاب املشــكالت السياســة
فــي العالــم الثالــث الطبعــة االولــى  ،1979وكتــاب املشــكالت
السياســية فــي الــدول الناميــة ،1990كتــاب البرملــان فــي العــراق
دراســة للواقــع وتأمــات للمســتقبل ،2005كتاب اخالقيــات مهنة
التعليــم اجلامعــي الطبعة االولــى.)2007

عميد كلية االعالم يقدم شرحا مفصال عن سبل
االرتقاء بالتعليم الجامعي

قــدم عميــد كلية االعــام في جامعــة بغداد الدكتور هاشــم حســن التميمي
جمللــس جامعــة بغــداد شــرحا مفصــا عــن السياســات التعليميــة التــي
تعتمدهــا اجلامعــات االمريكيــة ،فضال عن ســبل االرتقــاب بالتعليــم العراقي.
واســتمع رئيــس جامعــة بغــداد ومســاعدوه وأعضــاء اجمللــس الشــرح

املقــدم مــن عميــد االعــام عــن السياســات
التعليميــة املتبعــة فــي اجلامعــات االمريكيــة
عامــة وكليــات واقســام الصحافــة خاصــة
والتــي رصــدت اثنــاء اجلولــة فــي تلــك اجلامعــات
واحلــوارات املطولــة مــع اداراتهــا العلميــة.
واســتعرض الدكتــور التميمــي امــام مجلــس
جامعــة بغــداد سياســة قبــول الطلبــة علــى
اســاس قيمــة املشــروع ومــدى ارتباطــه بحاجــات
اجملتمــع وامللــف االنتاجــي للطالــب ،ومــا
يحتويــه مــن مشــاريع اجنزهــا اثنــاء الدراســة.
كمــا قــدم عميــد االعــام شــرحا آلليــات التقــومي
واعــداد املناهــج وخطــط التدريــب والتأهيــل
والســبل املمكنــة لتطويــر واقــع التعليــم
اجلامعــي النتــاج اعالميــن مؤهلــن فعــا
للتفــوق فــي مجــاالت ومياديــن االعــام احلديــث
واجنــاز االبحــاث مبســتويات اجلــودة العامليــة.
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قسم اللغة العربية في كلية اآلداب يعقد مؤتمره العلمي السنوي

شــاركت عميــد كليــة التمريــض بجامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــورة اقبــال غــامن علــي فــي ورشــة العمــل اخلاصــة بالتقــومي
الذاتــي واالعتمــاد لبرامــج التمريــض التــي أقامتهــا اجلمعيــة
العلميــة لكليــات التمريــض العربيــة واجمللــس العربــي لالعتمــاد
وضمــان اجلــودة واحتــاد اجلامعــات العربيــة فــي لبنــان.
وافتتــح الورشــة االمــن العــام املســاعد الحتــاد اجلامعــات العربيــة
ورئيــس اجمللــس العربــي لالعتمــاد وضمــان اجلــودة االســتاذ الدكتــور
عبــد الرحيــم احلنيطــي وبحضــور العديــد مــن عمــداء الكليــات
والتدريســيني مــن مختلــف البلــدان العربيــة.
واقيمــت فــي كليــة الصحــة العامــة وعلومهــا فــي جامعــة بلمند
وكليــة التمريــض فــي لبنــان واســتمرت الورشــة ملــدة ثالثــة ايــام
حافلــة بــكل مــا يخــص اجلــودة لكليــات التمريــض مــن الناحيــة
العلميــة واملنهــج العلمــي الرصــن والتدريســن االكفــاء وكيفيــة
القيــام بعمــل املقــوم لضمــان اجلــودة واالعتماديــة.

عميد معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية
ينشر بحثًا في المجلة العراقية للتقانات الحياتية

نشــر عميــد معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا
فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عبــد احلســن مويــت الفيصــل باالشــتراك
مــع كل مــن د.مهــدي صبــر الدريســاوي فــي كليــة العلــوم جامعــة واســط،
و ســالم رشــيد العبيــدي كليــة الطــب جامعــة بغــداد البحــث املوســوم

(Role of SOX4 gene in progression
the endometrial hyperplasia to
) endometrial adenocarcinomaفــي
اجمللــة العراقيــة للتقانــات احلياتيــة .
وهــدف البحــث الــى دراســة دور اجلــن
 SOX4فــي حتــول فــرط تنســج بطانــة
الرحــم الــى ســرطان بطانــة الرحــم
الغــدي ،حيــث ضــم البحــث التحــري
عــن حالــة  41مريضــة عراقيــة تعانــي
مــن نزيــف الرحــم غيــر الطبيعــي تليها
اســتئصال الرحــم مــن مستشــفى
الزهــراء التعليمــي فــي محافظــة
واســط ,متضمنــة  36حالــة تضخــم
بطانــة الرحــم و  5حــاالت مــن ســرطان
بطانــة الرحــم الغــدي فــي دراســة
امتــدت للمــدة من شــباط حتى تشــرين
االول مــن عــام  .2017مت احلصــول علــى
عشــرة عينــات غيــر مرضيــة كمجموعة
ســيطرة باســتخدام تقنيــات الكحــت.

نظــم قســم اللغــة العربيــة
املؤمتــر العلمــي الســنوي
املوســوم ( أثــر العلــوم
اإلنســانية فــي الدراســات
اللغويــة واألدبيــة ) بحضــور
معــاون العميــد للشــؤون
اإلداريــة األســتاذ املســاعد
الدكتــور خالــد حنتــوش
ســاجت  ،ومعــاون العميــد
لشــؤون الطلبــة األســتاذ
املســاعد الدكتــور ناهــض
هاتــف محمــد ومبشــاركة ()23
بحثــا ً لـــ( )28باحثــا ً مــن (. )15
واوضــح رئيــس القســم األســتاذ
املســاعد الدكتــور عمــاد محمد
محمــود رئيــس قســم اللغــة
العربيــة ان املؤمتــر يهــدف إلــى
تشــجيع الباحثــن ودارســي
اللغــة واألدب علــى كتابــة بحوث
علميــة رصينــة تخــدم لغتنــا
العربيــة  ،واحلــث علــى اإلفــادة
مــن العلوم اإلنســانية والســعي

إلــى تفعيــل التالقــح فيمــا بينها والكشــف عن ثــراء اللغــة العربية
 ،وقدرتهــا علــى التأثــر والتأثيــر والعطــاء واألخــذ مــن العلــوم األخرى.
ويأتــي هــذا املؤمتــر من اجــل توافر تكامــل معرفي بــن اللغــة والعلوم
اإلنســانية  ،والنســق التأريخــي في اللغــة واألدب  ،وأثر الفلســفة في
تشــكيل النظريــات اللغويــة واألدبيــة  ،واملناهــج النقديــة وعالقتهــا
باحلقــول الثقافيــة واألدبيــة  ،وعلــم االجتمــاع احلديــث وعلــم اجتماع
األدب  ،فضـا ً عــن حتفيــز اإلعــام بأشــكاله املتنوعــة ليســهم فــي
تهيئــة الظــروف املعلوماتيــة أو املعرفيــة الستكشــاف العالقــات
بــن املتغيــرات فــي العلــوم اإلنســانية وآثارهــا فــي األدب واللغــة .
وبعدهــا عــرض األســاتذة احملاضــرون فــي جلســات املؤمتــر موجــزا ً

لبحوثهــم التــي أكــدت فــي
محتواهــا علــى ان اللغــة واألدب
البــد ان يتفاعــان مــع العلــوم
اإلنســانية  ،فهمــا يخضعــان
لتأثيــرات باملتغيــرات التأريخيــة
واالجتماعيــة والقيــم الناجتــة
عنهــا  ،التــي تأتينــا بــرؤى جديدة
تتمظهــر فــي النصــوص األدبيــة
 ،ومــع املتغيــرات الفلســفية
التــي تنحــو منحــى فكريــا ً
حتليليــا ً تنتــج عنــه مســارات
منهجيــة ملعاجلــة النصــوص.
هــذا وتفاعــل احلاضــرون مــع
مــا عرضــه الباحثــون  ،وأبــدوا
ملحوظاتهــم ومداخالتهــم
التــي أغنــت البحــوث املقدمــة
وأســهمت فــي اتســاع أفقهــا ،
وقــد اختتمــت الفعاليــات بقراءة
التوصيــات وتقــدمي شــهادات
املشــاركة وكتــب الشــكر
والتقديــر إلــى الباحثــن الذيــن
أســهمو فــي اقامــة املؤمتــر .
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نظــم فــرع طــب األســرة واجملتمــع فــي كليــة
الطــب بجامعــة بغــداد ورشــة عمــل حــول
االقتصــاد الصحــي علــى هامــش املؤمتــر
العلمــي الدولــي الســابع عشــر للكليــة
بحضــور معــاون العميــد للشــؤون العلميــة
األســتاذ الدكتــور ســالم رشــيد العبيــدي .
وتضمنــت الورشــة تقــدمي بحــث للدكتــور
رؤوف اخلاصكــي عــن االنفــاق مــن اجليــب

علــى الرعايــة الصحيــة ,واشــار الــى ان ذلــك
بلــغ  %48مــن دخــل األســرة عــام  ،2017وتعــد
حصــة ضخمــة مــن دخــل االســرة الشــهري
 ،وبــن اخلاصكــي فــي بحثــه ان العديــد مــن
الدراســات تؤكــد ان االنفــاق مــن اجليــب علــى
الرعايــة الصحيــة مــن اســباب افقــار العوائل،
ومــن املؤســف عــدم توفــر معلومــات حــول
هــذا التأثيــر فــي العــراق ،وكذلــك اوضــح ان

 %75مــن االنفــاق مــن اجليــب علــى الرعايــة
الصحيــة كان خــارج العــراق وخاصــة لبنــان
والهنــد ،ممــا يــؤدي لنقــل الثــروة مــن البلــد،
وحرمــان الســوق العراقيــة مــن هكــذا
نفقــات  ،كمــا قــدم األســتاذ الدكتــور
جــواد الديــوان تصــورا ً حــول تأثيــر النــاجت
الوطنــي الكلــي GDPوبالقيــاس لــكل فــرد
علــى بعــض املؤشــرات الصحيــة للمجتمــع
العراقــي ،وخاصــة وفيــات االطفــال الرضــع
ووفيــات االطفــال دون ســن اخلامســة مــن
العمــر ،ووفيــات االمهــات ،وكذلــك العمــر
املتوقــع لألنســان فــي العــراق.
واكــدت ورشــة العمــل ان مقيــاس النــاجت
الوطنــي الكلــي مؤشــر غيــر دقيــق
فــي البــاد حلســاب التطــور االقتصــادي
واالجتماعــي ،وقــد ظهــرت مؤشــرات اخــرى
اهمهـ�ا مؤشـ�ر تطـ�ور االنسـ�ا ن �Human) De
 ) velopment Indexوغيرهــا مــن املؤشــرات
االخــرى والتــي يصعــب حســابها فــي
العــراق فــي الوقــت احلاضــر ،ومــن املؤمــل
العمــل عليهــا مســتقبالً ،وكذلــك التأكيــد
علــى ضــرورة تقــدمي مقترحــا ً للـــتأمني
الصحــي فــي العــراق تكــون شــاملة جلميــع
افــراد اجملتمــع .

كلية العلوم االسالمية تشارك في المشروع الوطني لتوحيد
المجتمع العراقي
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كلية العلوم في جامعة بغداد تحتضن فعاليات االسبوع العربي
للكيمياء

اطلــق قســم الكيميــاء فــي كليــة العلــوم بجامعة
بغــداد فعاليــات دورتــه الثانيــة لالســبوع العربــي
للكيميــاء الــذي يقــام ســنويا وســط حضــور
اكادميــي وطالبــي كبيــر ،متضمنــا اقامــة نشــاطات
وفعاليــات متخصصــة فــي علــم الكيميــاء .
وهــدف امللتقــى الــذي حتــرص علــى اقامتــه كليــة
العلــوم ســنويا الــى تذكيــر الطــاب واجلمهــور
وتوعيتهــم بحيويــة علــم الكيميــاء علــى انــه

ليــس مجــرد علــم جامــد يــدرس فــي قاعــات الصــف
ومختبــرات املــدارس واجلامعــات ،بــل هــو ركيــزة
اساســية مــن ركائــز احليــاة .
والقــى عميــد كليــة العلــوم االســتاذ الدكتــور رائــد
كامــل ناجــي كلمــة فــي افتتــاح فعاليــات االســبوع
العربــي للكيميــاء اشــاد فيهــا بنشــاطات القســم
واهميتــه وســعيه الســنوي لالحتفــال بهذه املناســبة
واقامــة النشــاطات والفعاليــات الكيميائيــة اخملتلفــة،

كلية العلوم للبنات في جامعة بغداد تشارك في المؤتمر العلمي
الدولي الرابع في مصر
بــن البلــدان ،إذ تتطلــب قضيــة البيئــة والتنميــة املســتدامة القــدرة
علــى تعبئــة كل الفاعلــن لتصيــح قضيــة مجتمعيــة مشــتركة
تهــدف الــى بلــورة ثقافــة بيئيــة وتبنــي تصــورات مســتقبلية ورؤى
حــول التنميــة املســتدامة .
وشــارك الوفــد مبجموعــة مــن البحــوث العلميــة املنافســة فــي املؤمتر،
فضـا ً عــن ترأســه مجموعــة مــن اللجــان العلميــة واللجــان املقررة.

اجملتمــع العراقــي فــي بغــداد وكربــاء والنجــف  ،وقــد عبــر ممثلــو هــذه
الطوائــف عــن حبهــم واســتعدادهم للتضحيــة بالغالــي والنفيــس
لضمــان اســتقراره واحلفــاظ علــى امــن العراقــي واســتقراره
اختتــم الدكتــور فرحــان حديثــه بــان اجلهــود متواصلــة ومتضافــرة
للوصــول باجملتمــع العراقــي الــى مســتوى متقــدم مــن االمــن واالمــان
الــذي ينعكــس فعــا علــى اســتقرار املنطقــة ودول اجلــوار .

شــارك رئيــس قســم الفلســفة االســامية فــي كليــة العلــوم االســامية
بجامعــة بغــداد الدكتــور عمــار حكمــت فرحــان فــي جهــود املشــر وع
الوطنــي ألحيــاء وتوظيــف اليــات التســامح واحملبــة والتعايــش الســلمي
بــن فئــات اجملتمــع العراقــي كافــة .
جــاء ذلــك مــن خــال مشــاركته ضمــن الوفــد العلمــي والثقافــي املتكــون
مــن شــخصيات عراقيــة مختلفــة ممثلــة لطوائــف اجملتمــع  ،وذلــك بقيــام
الوفــد بزيــارات ميدانيــة الــى مراكــز ومنتديــات متثــل مختلــف شــرائح

مؤكــدا علــى دعــم العمــادة ومســاندتها للقســم
ولالقســام العلميــة االخــرى التــي تســعى الــى
مواكبــة احلداثــة والتطــور مبــا تنافــس االقســام
املناضــرة فــي اجلامعــات العامليــة املتقدمــة.
كمــا القــى نقيــب الكيميائيــن العراقيني االســتاذ
الدكتــور مهــدي الســهالني كلمــة أكــد فيهــا
علــى اهميــة علــم الكيمــاء وارتباطــه املباشــر
باحليــاة ،شــاكرا اجمللــس االعلــى للكيميائيــن
العــرب علــى عــودة العــراق الــى احضــان اجمللــس
بوصفــه املؤســس االول الحتــاد الكيمائيــن،
واهميــة انعقــاد االســبوع العربــي للكيميــاء
واهدافــه فــي التواصــل مــع االقســام املناضــرة
فــي اجلامعــات العربيــة وتفاعــل التخصــص مــع
العلــوم التطبيقيــة االخــرى.
واختتــم رئيــس قســم الكيميــاء فــي كليــة
العلــوم االســتاذ املســاعد الدكتــور عبــد الكــرمي
محمــد علــي كلمــة حفــل االفتتــاح التــي شــكر
فيهــا عمــادة الكليــة ونقابــة الكيميائيــن
العراقيــن واجلهــات املعنيــة علــى مســاندتهم
ودعمهــم وتشــجيعهم القامــة االســبوع العربــي
للكيميــاء فــي الكليــة ،مؤكــدا علــى مواصلــة
اجلهــود لالرتقــاء بهــذا التخصــص وتطويــره علميــا
وعمليــا وابــراز دوره االيجابــي فــي احليــاة واجملتمــع .

شــارك عــدد مــن اســاتذة قســم علــوم احليــاة فــي كليــة العلــوم للبنــات
بجامعــة بغــداد فــي املؤمتــر العلمــي الدولــي الرابــع للبيئــة والتنميــة
املســتدامة املقــام فــي جمهوريــة مصــر العربيــة .
وهــدف املؤمتــر الــذي حضــره نخبــة مــن اســاتذة اجلامعــات العراقيــة واملصرية
وبعــض الــوزراء مــن جمهوريــة مصــر العربيــة الــى بحــث مســتقبل البلــدان
والنظــرة املســتقبلية فــي التنميــة املســتدامة عــن طريــق تبــادل اخلبــرات
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كلية القانون بجامعة بغداد تعقد محاضرة عن الرقابة على دستورية
المعاهدات الدولية في ظل دستور جمهورية العراق
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عقــدت كليــة القانــون فــي جامعــة
بغــداد محاضــرة بعنــوان (الرقابــة علــى
دســتورية املعاهــدات الدوليــة فــي ظــل
دســتور جمهوريــة العــراق لســنة )2005
بحضــور عــدد مــن التدريســيني واملوظفني
.
وألقــى احملاضــرة معــاون العميــد للشــؤون

العلميــة والدراســات العليــا االســتاذ
املســاعد الدكتــور هــادي نعيــم خلــف
املالكــي وبــن فيهــا ان موضــوع الرقابــة
غلــى دســتورية املعاهــدات الدوليــة مــن
املواضيــع املهمــة لكونهــا موضوعــا ً دوليــا ً
دســتوريا ً ويثيــر بالنســبة للدســاتير اخملتلفــة
مشــكلة كيفيــة ادمــاج املعاهــدة الدوليــة

فــي القانــون الداخلــي فضــا عــن ان االمــر
يســير فــي ظــل الدســتور العراقــي حيــث
تدمــج املعاهــدة بشــكل قانــون يصــادق
عليــة مجلــس النــواب يســمى (قانــون
التصديــق علــى املعاهــدة ) وتلحــق بــه
املعاهــدة بنصهــا الكامــل لياخــذ اجملــرى
االعتيــادي للقوانــن العاديــة.
كمــا وضــح الدكتــور املالكــي للمشــاركني
واحلاضريــن ان املشــكلة بالنســبة للعــراق
بوجــه خــاص هي ال تعــدو ان تكون مشــكلة
فــي الصياغــة القانونيــة ،وهــذا الــرد
فــي مقابــل مــن يطــرح التســاؤل كيــف
للمحكمــة ان تراقــب علــى الشــرعية فــي
حــن ان الدســتور قــد ذكــر انهــا تراقــب
علــى الدســتورية  ،امــا بقيــة االمــور فمــن
الناحيــة العمليــة جتــري بسالســة وذلــك
لالســتقرار القانونــي املعمــول بــه فــي ظــل
الدســاتير العراقيــة الســابقة والــى االن .
وفــي اخلتــام قــدم احملاضــر بعــض املقترحات
كان اهمهــا ســن قانــون جديــد للمحكمــة
االحتاديــة العليــا واصــاح عيــوب الصياغــة
التشــريعية .

مركز البحوث التربوية والنفسية ينظم ندوة عن اشكالية الفحص
والتشخيص لالضطرابات النفسية

نظــم مركــز البحــوث التربويــة والنفيــة فــي جامعــة بغــداد نــدوة علميــة حول اشــكالية
الفحــص والتشــخيص لالضطرابــات النفســية والتــي تهــدف النــدوة الــى تســليط
الضــوء علــى واقــع الفحــص والتشــخيص النفســي فــي اجملتمــع العراقــي والتعــرف
علــى تاثيــر خطــأ التشــخيص لالضطرابــات النفســية واالبعــاد التربويــة واالجتماعيــة
للفحــص والتشــخيص لالضطرابــات النفســية  ،فضــا عــن دور االختصاصــي النفســي
والطبيــب النفســي فــي فحــص وتشــخيص االضطرابــات النفســية .
والقــت مديــر مركــز البحــوث التربويــة والنفســية االســتاذ املســاعد الدكتــورة اميــان
محمــد حمــدان كلمــة اشــارت الــى ان االضطرابــات النفســية تنــدرج ضمــن هــذه

اجملموعــة أنــواع األشــخاص االنعزاليــن أو املنعزلــن والذيــن يعتبرهــم اآلخــرون غريبــي األطــوار
ومختلفــن.
وتناولــت النــدوه مجموعــة مــن احملاضــرات منهــا محاضــرة عــن صعوبــات قيــاس اضطــراب
الســلوك النفســية وتشــخيصها  ،ومحاضــرة فــي فنيــات العــاج املعرفــي لعــاج االضطرابــات
النفســية واضطــراب الوســواس القهــري  ،فضــا عــن اخطــاء التشــخيص وتأثيراتهــا علــى
املريــض النفســي واضطــراب فــرط احلركــة وتشــتيت االنتبــاه لــدى االطفــال والراشــدين .
واختتمــت النــدوة بالتواصــل املهنــي بــن الطــب النفســي واملعالــج النفســي وحقــوق وواجبــات
الباحــث النفســي الســريري .
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تدريسي من كلية الطب يفوز بالمرتبة األولى في المؤتمر الدولي
للعلوم الجنائية

حصــل التدريســي فــي فــرع علــم األمــراض والطــب العدلــي
بكليــة الطــب فــي جامعــة بغــداد 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 النهرين.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 العدلــي واحملالــة
مــن اجلهــات التحقيقيــة والقضائيــة ذات طابــع عارضــي
ومنهــا مايتعلــق بشــكوك ليلــة الزفــاف بســبب املوروثــات
االجتماعيــة التــي حتتــاج الــى توعيــة وتثقيــف الشــباب
املقبلــن علــى الــزواج.

حصول تدريسيين من التربية ابن الهيثم على شهادة ادارة الجودة
العالمية ()ISO9001 : 2015

حصــل التدريســيان مــن كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة /ابــن
الهيثــم بجامعــة بغــداد وهمــا كل مــن مديــر شــعبة ضمــان
اجلــودة و تقــومي االداء الدكتــور عــاء حاكم ومســؤول وحــدة اعتماد
اخملتبــرات التدريســية الدكتــورة جنــان عدنــان علــى شــهادة ادارة
اجلــودة ( )ISO 9001:2015الدوليــة.
ويأتــي حصــول التدريســيني على هــذه الشــهادة بعد اشــتراكهما
فــي دورة ( مدقــق داخلــي معتمــد حســب املواصفــة الدوليــة

)ISO9001:2015والتــي أقيمــت فــي مركــز
التعليــم املســتمر وحتــت إشــراف املؤسســة
العربيــة للتدريــب
واالستشارات والتحكيم . ،
وحصــل التدريســيان علــى شــهادتني األولــى
مدقـ�ق داخلـ�ي معتمـ�د مـ�ن مؤسسـ�ة �BU
 REAU VERITASالفرنســية والثانيــة مــن
املؤسســة العربيــة للتدريــب فــي بيــروت .
ويســاعد تطبيــق هــذا املعيــار الدولــي
علــى توفيــر شــفافية العمليــة وإرشــادات
املســؤولية الواضحــة و الرضــا الداخلــي
للعمــاء و صنــع أفضــل للقــرارات  ،فضــا
عــن حتقــق وتوثيــق أكثــر كفــاءة للتقنيــات
واألســاليب واإلجــراءات.
أساســا
ويعنــى نظــام آيــزو )ISO 9000( 9000
ً
بــإدارة اجلــودة ،ممــا يعنــي بــأن علــى املؤسســة
اســتيفاء املتطلبــات مثــل حتســن اجلــودة
للعميــل وزيــادة رضــاه ،واألنظمــة املطبقــة
وإجنــاز التحســينات املســتمرة فــي أدائهــا
ويعــد نظــام ( ) ISO9001:2015برنامــج
مصادقــة معتمــد .
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التربية ابن رشد بجامعة بغداد تنظم مؤتمرها الدولي
الثالث عن واقع حقوق الطفل في العراق
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 حلماية
الطفولــة فــي العــراق  ،وحتــرمي املتاجــرة بأعضــاء األطفــال
الــى جانــب حمايــة األطفــال االيتــام وتقــدمي اخلدمــات
الالزمــة لهــم ،وضمــان حقــوق األطفــال فــي األســرة
واجملتمــع كونهــم اللبنــة األساســية لبنــاء اجملتمــع .
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نظمــت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم
االنســانية بجامعــة بغــداد املؤمتــر الدولــي
الثالــث (واقــع حقــوق الطفــل فــي العــراق)
وبالتعــاون مــع اجمللــس العربــي االفريقــي
للتكامــل والتنميــة وحتــت شــعار (الطفــل
العراقــي – واقــع وطموحــات ).
وهــدف املؤمتــر الــى الكشــف عــن واقــع حقوق
الطفــل فــي العــراق ،تشــخيص اســباب جتنيد
االطفــال وبصــوره كافــة ،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

كلية العلوم 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 بغداد االســتاذ
الدكتــور رائــد كامــل ناجــي فــي زيارتــه التفقديــة الــى
وحــدة االبحــاث البيولوجيــة للمناطــق احلــارة علــى
اجلهــود احلثيثــة فــي دخــول جهــاز الـــ ( )P.C.Rالــى
اخلدمــة فــي مختبــر اجلزيئــي واملناعــي واطالعــه علــى
عملــه ،والــذي سيســهم فــي فحوصــات الـــ ()D.N.A

وتشــخيص 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 .

متحف التاريخ الطبيعي يسجل اكتشافات علمية جديدة في عالم الحيوان

كلية التربية للبنات تنظم ندوة علمية حول المشكالت النفسية
والسلوكية للطلبة النازحين

اقامــت وحــدة االرشــاد النفســي والتوجيــه التربــوي بكليــة التربيــة
للبنــات ندوتهــا العلميــة املوســومة (املشــكالت النفســية
والســلوكية للطلبــة النازحــن ).
تهــدف النــدوة الــى حتديــد ماهيــة ظاهــرة النــزوح وأســبابها ومعرفة
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االثــار الســلبية املترتبــة علــى هــذه الظاهــرة فــي اجملتمــع العراقــي
وبيــان أهــم املشــكالت النفســية والســلوكية التــي يتعــرض لهــا
الطلبــة النازحــون فضــا عــن بيــان دور املرشــد التربــوي فــي معاجلــة
تلــك املشــكالت .
واهــم محــاور النــدوة التأثيــرات الســلبية للنــزوح علــى اجملتمــع
والنتائــج املترتبــة عليــه مــن مشــكالت ودور املرشــد التربــوي فــي
معاجلتهــا .
ركــزت النــدوة علــى بيــان ان احلــروب عــادة مــا تتــرك وال ســيما ذات
الصبغــة العدوانيــة الكثيــر مــن الكــوارث واملشــكالت و جرائم بحق
األبريــاء و تدميــر يلحــق بالعمــران والبنيــان لكــن أكثــر نتائجهــا
مأســاوية مــا يتعلــق مبــا تتركــه هــذه احلــروب لــدى الطلبــة مــن
االحــداث واالطفــال مــن آثــار ســلبية ســلوكية ونفســية قــد
ترافقهــم طيلــة حياتهــم.

قــام مركــز بحــوث و متحــف التاريــخ
الطبيعــي العراقــي فــي جامعــة بغــداد
بتســجيل بعــض انــواع احليوانــات ومنهــا
الزواحــف و بعــض البرمائيــات و الطيــور
و غيرهــا مــن االكتشــافات العلميــة إذ
كانــت هــذه التســجيالت و االكتشــافات
خاصــة مبركــز بحــوث و متحــف التاريــخ
الطبيعــي العراقــي و تســجل ألول مــرة
فــي العالــم والعــراق ليــس فقــط علــى
الصعيــد احمللــي و العربــي و امنــا علــى

و عاملــي جلامعتنــا احلبيبــة فــي تســجيل
املســتوى العاملــي .
إذ قــدم العالــم العراقــي االســتاذ ســامان هــذه االنــواع و االكتشــافات العلميــة
روســتم أفراســياب لهونــي تســجيل عــدد العراقيــة بجهــود االســتاذ ســامان لهوني
كبيــر مــن االكتشــافات الرائعــة مــن الرائعــة .
ً
ً
االســاتذة االفــذاذ الذيــن يفتخــر مركــز حيــث مت اكتشــاف 21نوعــا جديــدا مــن
بحــوث و متحــف التاريــخ الطبيعــي الفقريــات فــي العــراق و العالــم ووصفهما
العراقــي بعملهــم و بصماتهــم العلميــة و نشــرها فــي مجــات علميــة عامليــة
الواضحــة التــي تركــت اثــرا ً علميــا ً غزيــرا ً و عراقيــة و اكتشــاف رســوم الكهــوف
ســجل لصالــح هــذا الصــرح العلمــي التــي رســمها انســان عصراحلجــري فــي
العريــق  ،كمــا يعــد اجنــاز علمــي محلــي جبــل ورامــان الول مــرة .
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مركز الحاسبة االلكترونية ينظم حلقة نقاشية عن التعلم العميق
نظــم مركــز احلاســبة االلكترونيــة جامعــة
بغــداد حلقــة نقاشــية عــن التعلــم العميــق
مبشــاركة عــدد مــن الباحثــن والتدريســيني.
وتهــدف احللقــة النقاشــية الــى عــرض وايضــاح عــدة
مفاهيــم منهــا التعلــم االلــي كونــه أحــد فــروع
الــذكاء االصطناعــي التــي تهتــم بتصميــم وتطويــر
خوارزميــات وتقنيــات تســمح للحواســيب بامتــاك
خاصيــة «التعلــم» .املهمــة األساســية للتعلــم
اآللــي هــو اســتخراج معلومــات قيمــة مــن البيانــات.
واكــدت احللقــة النقاشــية ان التعلــم العميــق يتنــاول
إيجــاد نظريــات وخوارزميــات تتيــح لآللــة أن تتعلــم

بنفســها عــن طريــق محــاكاة اخلاليــا العصبيــة في جســم
اإلنســان .و أحــد فــروع العلــوم التــي تتنــاول علــوم الــذكاء
االصطناعــي ويعــد فــرع مــن فــروع علــوم التعلــم اآللــي،
تركــز معظــم أبحــاث التعلــم املتعمق علــى إيجاد أســاليب
اســتنباط درجــة عاليــة مــن املتجــردات بتحليــل مجموعــة
بيانــات ضخمــة باســتخدام متحــوالت خطية وغيــر خطية.
كمــا يتضمــن التعلــم اآللــي عــددا كبيــرا مــن التطبيقــات
مثــل معاجلــة اللغــات الطبيعية.و متييــز األمنــاط و محركات
البحــث و متييــز الكالم والكتابــة وحتريك الروبــوت ومجموعة
البيانــات وتطبيقــات التعلــم العميــق والتنفيــذ واالجهــزة.

مركز الحاسبة اللكترونية ينظم ورشة عمل عن االمتحانات
االلكترونية في الجامعات العراقية
االســئلة فــي االمتحانــات االلكترونيــة.
وتناولــت الورشــة تاريــخ ظهــور االمتحانــات
االلكترونيــة الول مــرة فــي اجلامعــات العراقيــة
عـ�ا م  2007وتطورهــا و اســتخدام امتحــان �TOE
 FL itpكمعيــار كفــاءة للمتقدمــن للدراســات
العليــا و جــدل حــول اســتخدام امتحــان  IC3أو
اســتخدام امتحــان  ICDLوالقــرار باســتخدام
االول لكــون عــدد امتحاناتــه اقــل مــع موافقــة
الشــركة علــى تغييرشــكل شــهادة االمتحــان
لتكــون مــن  100لــكل امتحــان علــى حــدة ثــم
ابــدال االمتحانــات الــى الشــكل احلالــي بعدهــا
باســتخدام برنامــج ليحــل محــل االمتحانــن
الســابقني وبنفــس ترتيــب االمتحــان االلكترونــي
وبنفــس املــواد التحضيريــة.
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نظــم مركــز احلاســبة االلكترونيــة
ورشــة عمــل عــن « االمتحانــات
االلكترونيــة فــي اجلامعــات العراقيــة «
قدمهــا التدريســي فــي مركــز احلاســبة
الدكتــور عمــار عونــي
وتهــدف الورشــة الــى اســتعراض
املواضيــع العامــة املشــمولة بامتحــان
احلاســوب و يخــص امتحــان كفــاءة اللغة
االنكليزيــة واهــم املشــكالت واالخطــاء
فــي االمتحانــات احملليــة وعــرض
اهــم البرامــج العامليــة لالمتحانــات
االلكترونيــة وتوضيــح اهــم اشــكال
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معهد الهندسة الوراثية يشارك ببراءات اختراع في مؤتمر
منتدى المخترعين العراقيين

شــارك تدريســيو مــن معهــد
الهندســة الوراثيــة والتقنيــات
االحيائيــة للدراســات العليــا فــي
جامعــة بغــداد أالســتاذ الدكتــور
عصــام فاضــل و أالســتاذ الدكتــورة
امنــة نعمــة الثوينــي و أالســتاذ
املســاعد الدكتــورة شــروق محمــد
كاظــم فــي املؤمتــر العلمــي ملنتدى
بحضــور رئيــس مجلــس الــوزراء
الدكتــرو عــادل عبداملهــدي .
وقــد قــدم كل مــن االســاتذة
املشــاركني بــراءة اختــراع خاصــة به
 ،اذ قــدم أالســتاذ الدكتــور عصــام
فاضــل براءتــه اخلاصــة والتــي
حملــت عنــوان (تصميــم وتقييــم
املضــاد البكتيــري (حاســوبيا
ومختبريــا ملشــتقات الكوينولــن)
والــذي تضمــن دراســة وتقييــم
الفعاليــة ضــد اجلرثوميــة ضــد
بكتريــا الزائفــة الزجناريــة املعزولــة
مــن املرضــى العراقيــن لعــدد مــن
مستشــفيات بغــداد.
فــي حــن جــاءت بــراءة االختــراع
الثانيــة لـــ أالســتاذ الدكتــورة امنة
نعمــة الثوينــي والتــي اشــتملت
علــى انتــاج دواء جتريبــي جديــد
لعــاج اللشــمانيا اجللديــة فــي

العــراق يتكــون مــن محلــول الصبغــة
البنفســجية مــع الصمــغ العربــي فــي
اجلســم احلــي .وتضمنــت بــراءة االختــراع
اجــراء التجربــة علــى مجموعــة مــن
الفئــران البيــض عــدد ( )30بعمرثــاث
اشــهر وبــوزن (  )35-30غــم حيــث اصيبت
جتريبيـ�ا مبـ�زروع اللشـ�مانيا اجللديـ�ة �Leish
 mania majorباحلقــن حتــت اجللــد وبعــد
ظهــور االصابــة بســبعة اســابيع متــت
املعاجلــة للقــرح اجللديــة مبســحة مــن
محلــول الصبغــة البنفســجية مــع
الصمــغ العربــي كل ثالثــة ايــام وملــدة
ســت اســابيع.
كمــا وقدمــت بدورهــا أالســتاذ املســاعد
الدكتــورة شــروق محمــد كاظــم براءتهــا
والتــي اختصــت بالكشــف عــن منــط
جينــي جديــد ( )SNP – 1218فــي منطقــة
املمهــد جلــن االنترلوكــن –  10فــي

النســاء العراقيــات املصابــات
بالعقــم الســتخدامه كمؤشــر
وراثــي فــي حــاالت التصــاق
قنــاة فالــوب نتيجــة االصابــة
بالكالميديــا مــع تصميــم بــادى
خــاص للموقــع اجلينــي الطافــر
واملواقــع اجملــاورة لــه.
ومــن خــال البحــث تبــن انــه من
املمكــن اعتبــار هــذه الطفــرة في
املوقــع  1218-كمؤشــر جزيئــي
يســاعد فــي التشــخيص املبكــر
مــن خــال الكشــف عــن التغايــر
اجلينــي جلــن االنترلوكــن10 -
فــي النســاء باســتخدام هــذه
الطفــرة كمؤشــر وراثــي فضــا
عــن الطفــرات االخــرى املثبتــة
عامليــا (ثالثــة منهــا معتمــدة
ولهــا عالقــة مبعظــم اإلمــراض
املناعيــة وهــي C/A , -819 592-
 C/Tو  ) A/G 1082-مــن ضمنهــا
الطفــرة  A/G 1082-والتــي لهــا
عالقــة بالعقــم مــع تصميــم
بــادئ متخصــص للمنطقــة
الطافــرة اجلديــدة وايضــا
املناطــق اجملــاورة لهــا مــن اجــل
اســتخدامها فــي التشــخيص
اجلزيئــي املبكــر.
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المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية االمريكي ()NCBI
يسجل جينات جديدة باسم تدريسية في كلية التربية ابن الهيثم
حصــل الباحثــان فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفة  /ابــن الهيثم
بجامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــورة رنــا مجاهــد عبــد اهلل وطالــب
املاجســتير مصطفــى ســهيل مصطفــى علــى كتــاب تثمــن
جهــود مــن مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون العلميــة
االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل عبــد اللطيــف
لتســجل املركــز الوطنــي ملعلومــات التقانــة احليويــة االمريكــي
( )NCBIجينــات وطفــرات جديــدة بإســم التدريســية .
تضمـ�ن البحـ�ث ثـلاث طفـ�رات جينيـ�ة للجـينaac(3,)-II(Kleb�   
siella pneumoniae RMMS43 aac3 gene, aminoglycoside 3-N-acyteltransferase type II, partial se )quenceلبكتيريــا    Klebsiella pneumoniaeاملعزولــة مــن
عينــات البــول حتــت الرقــم LC373255   ACCESSION
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براءة اختراع في جامعة بغداد تحصل على الوسام الذهبي في مؤتمر
للمخترعين في السليمانية
شــارك التدريســي فــي معهــد الهندســة
الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات
العليــا /جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور
عصــام فاضــل علــوان فــي مؤمتــر ومعــرض
للمخترعــن العراقيــن الوطنــي لبــراءات
االختــراع والنمــاذج الصناعيــة بنســخته
العاشــرة والــذي اقيــم برعايــة اجلامعــة
االمريكيــة فــي الســليمانية وبالتنســيق
مــع املركــز الثقافــي العراقــي.

وقــدم علــوان اثنــاء مشــاركته باملؤمتــر
بــراءة اختــراع بعنــوان (إنتــاج األضــداد IgY
مــن صفــار بيــض الدواجــن باســتخدام
انــزمي الكلوكــو ســيل ترانســفيز املنقــى
مــن العزلــة احملليــة Stearothermophilus
 mutantاملعزولــة مــن تكلســات االســنان)
والتــي حصلــت علــى الوســام الذهبــي
بعــد أن القــت استحســان املؤمتــر.
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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 من
اجلهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة علــى بــراءة االختراع
املوســومة ( حتســن عــدد مــن الصفــات اإلنتاجيــة والتناســلية
لإلغنــام العواســي احمللــي مــن خــال حتديــد املظاهــر الوراثيــة جلــن
.))BMP15
وتعــد هــذه الدراســة األولــى فــي العــراق علــى جــن بروتــن مخلــق
العظــم  BMP15علــى األغنــام العواســي احمللــي وقــد مت احلصــول
علــى عالقــات مهمــة إحصائيــا مــع بعــض معالــم األداء الســيما
معــدل اخلصــب ونســبة الهــاكات وبعــض صفــات النمــو ومعــدل
إنتــاج احلليــب اليومــي ،كمــا كان هنالــك تنــوع وراثــي عالــي فــي
قطعــة اجلــن املدروســة لذلــك إمكانيــة اعتمــاد هــذا اجلــن فــي
اســتراتيجيات التحســن الوراثــي وتطبيــق برامــج االنتخــاب فــي
قطعــان األغنــام لزيــادة العائــد االقتصــادي مــن مشــاريع تربيتهــا .

تدريسيان بمعهد الهندسة الوراثية يشاركان في ندوة ألمانة بغداد ويحصالن على جائزة
افضل عمل مشارك
«تأثيــر مســتخلصات قشــور ثمــار فســتق احلقــل حلمايــة
الكلــى مــن ســمية رابــع كلوريــد الكاربــون فــي الفئــران»
وقــد حصــل كل مــن التدريســيني علــى جائــزة
النــدوة.
فــي
مشــارك
وعمــل
بحــث
افضــل
كمــا وجــرى على هامــش الندوة اقامــة معرض احلــرف اليدويــة والفنون
الشــعبية لتدويــر النفايــات كمــا وشــارك العديــد مــن الباحثــن
واالســاتذة مــن مراكــز بحثيه وجامعــات مختلفــة واشــتملت البحوث
والدراســات التــي قدمــت فــي النــدوة علــى دور النباتــات واالعشــاب
فــي احلــد مــن انتشــار االمــراض واالصابــات اخملتلفــة وامكانيــة
جعلهــا كبدائــل طبيعيــة للعالجــات الكيميائيــة والصناعيــة.
شــارك االســتاذ املــدرس الدكتــور قيــس قاســم غيمــة واملــدرس
الدكتــور احمــد حربــي ابراهيــم التدريســيان فــي معهــد
الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا/
جامعــة بغــداد فــي النــدوة العلميــة املوســومة «اســتخدامات
النباتــات واالعشــاب فــي التــداوي والعــاج» والتــي اقامتهــا
جمعيــة صيانــة املصــادر الوراثيــة والبيئيــة العراقيــة بالتعــاون
مــع منظمــة النخلــة البيئيــة والزراعيــة ودائــرة املتنزهــات
فــي امانــة بغــداد فــي القاعــة التعليميــة علــى متنــزه الــزوراء.
وقــد شــارك الدكتــور قيــس قاســم بالبحــث املوســوم «الفعاليات
املضــادة لالكســدة واملضــادة للبكتريــا واحملتــوى الفينولــي
للمســتخلص االيثانولــي لبعــض نباتــات العائلــة الشــفوية»
كمــا وشــارك الدكتــور احمــد حربــي بالبحــث املوســوم
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عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية يشارك في
التنمية المستقل
مجلس
ِ

46

شــارك عميــد املعهــد العالــي للدراســات
احملاســبية واملاليــة بجامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــور ســالم عــواد هــادي فــي
الرســائل واألطاريــح
جلنــ َة إقــرارِ طباعــ ِة
ِ

مجلــس التنميــ ِة
اجلامعيــ ِة الــذي عقــده
ُ
بالتنســيق الرســميِّ مــع وزار ِة
املســتقل
ِ
ث العلمــيِّ املؤلف ـ ِة
ـم العالــي والبح ـ ِ
التعليـ ِ
ـميا مــن وزار ِة
ِ
التعليم برئاسـ ِة املستشــارِ
رسـ ًّ

االســتاذ الدكتــور محســن الفريجــي ،
ت
وعضوي ـ ِة أســاتذ ٍة أكْفــا ٍء مــن اجلامعــا ِ
ت علمي ـ ٍة متنوع ـ ٍة
العراقي ـ ِة بتخصصــا ٍ
األول لهــا فــي مبنــى
االجتمــاع
لعقــ ِد
ِ
ِ
اجمللــس.
ِ
باجمللــس
التعريــف
وتضمــن االجتمــاع
ِ
ِ
واهتماماتِــه ِ ،وإجنازاتِــه التــي ألقاهــا
األســتاذ محمــد حســن األســدي  ،ثــم
ت اجللســ ُة بكلمــ ِة الســي ِد رئيــس
أُديــر ِ
اللجنــ ِة األســتاذ الدكتــور محســن
ـال اللجن ـ ِة
الفريجــي باحلدي ـ ِ
ث عــن أعمـ ِ
مداخــات الســاد ِة
 ،ومها ِّمهــا  ،تبعتهــا
ُ
ت
ت اجللس ـ َة بتوصيــا ٍ
األعضــا ِء التــي أثــر ِ
العــراق
غنيــ ٍة جــ ًّدا غاي ُتهــا خدمــ ُة
ِ
والرســائل
ِ
بتوظيــف نتائــ ِ
ج الكتــبِ
ِ
اجلامعيــ ِة العاليــ ِة املتميــز ِة بجدواهــا
حلــلِّ
مشــاكل البلــ ِد.
ِ

كلية اآلداب في جامعة بغداد تشارك في ورشة
العمل عن بناء السالم
بالصراعــات  ،وللبحــث فــي التعــاون الفكــري بــن
العــراق واليابــان ملواجهــة هــذه التحديــات  ،ومناقشــة
كيفيــة خلــق ســام مســتدام  ،وكيفيــة دعــم الالجئــن
والنازحــن داخيــا ً وكيفيــة تقــدم املصاحلــة الوطنيــة
 ،التــي قــد تكــون حيويــة لبنــاء الســام فــي العــراق.
وأوضــح معــاون عميــد كليــة اآلداب للشــؤون
العلميــة األســتاذ الدكتــور محمــود عبدالواحــد
محمــود  ،فــي كلمتــه أهميــة التعــاون فــي مجــال
البرامــج العلميــة بــن جامعــة بغــداد واجلامعــات
اليابانيــة عــن طريــق مذكــرات التفاهــم والتعــاون
املشــترك لتبــادل اخلبــرات والزيــارات بــن اجلانبــن.
شــارك وفــد مــن كليــة اآلداب بجامعــة بغــداد فــي ورشــة العمل
الدوليــة املوســومة بـــ ( بنــاء الســام ) التــي نظمتهــا
الســفارة اليابانيــة فــي العــراق  ،بحضــور عــدد مــن األســاتذة
والباحثــن فــي كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة
بغــداد بالتزامــن مــع االحتفــاء مبــرور ثمانــن عامــا ً علــى بــدء
العالقــات الدبلوماســية بــن اليابــان والعــراق ( .) 2019 – 1939
وهدفــت ورشــة العمــل الدوليــة إلــى تبــادل الــدروس والــرؤى علــى
حتديــات بنــاء الســام فــي كل مــن العــراق واألمم األخــرى املتأثــرة
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كلية الصيدلة تقيم ندوة علمية عن المكمالت الغذائية
احملاضــرة االولــى التشــريعات العامليــة
والقضايــا التنظيميــة للمكمــات
الغذائيــة  ،امــا احملاضــرة الثانيــة فقــد
تناولــت الغــش باالعشــاب لعــاج
الســمنة  ،بينمــا تناولــت احملاضــرة
الثالثــة اســتخدام املكمــات الغذائية
فــي العــراق وخطــورة اســتخدام
املنتجــات اجملهولــة املصــدر والغيــر
مرخصــة مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة.

اقــام فرعــي الصيدلــة الســريرية والعقاقيــر
والنباتــات الطبيــة فــي كليــة الصيدلــة
بجامعــة بغــداد نــدوة علميــة بعنــوان
(املكمــات الغذائيــة مالهــا ومــا عليهــا)
بحضــور رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور
عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول وعميــد
الكليــة االســتاذ الدكتــور احمــد عبــاس حســن.
وتضمنــت الندوة ثالث محاضــرات علمية  ،تناولت
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كلية التربية للبنات تقيم مؤتمرها العلمي الخامس حول
بناء الدولة في العراق

اقــام قســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات
مؤمتــرة العلمــي اخلامــس واملوســوم (التأهيــل اجملتمعــي
وبنــاء الدولــة فــي العــراق  :االشــكاليات واخليــارات ).
وتنــاول املؤمتــر عــدة محــاور ،منهــا الطفولــة واملــرأة
والشــباب ،ومحــور التأهيــل اجملتمعــي فــي املناطــق
املتأثــرة بالنــزاع ،ومحــور الفئــات الهشــة (املعاقــن
– النســاء – معيــات االســرة – املســنني – االيتــام

ً
فضــا عــن محــور مؤسســات العمــل االجتماعــي.
)،
وهــدف املؤمتــر الــى التعــرف علــى املتغيــرات الدميوغرافيــة
واجملتمعيــة للمجتمــع العراقــي بعــد عــام  2003و تســيلط الضــوء
علــى اهــم االشــكاليات البنيويــة املهــددة ملســار التنميــة وفــرص
النهــوض وحتديــد مســارات التغيير فــي مجــاالت التنمية البشــرية
فض ـا ً عــن رفــد راســمي السياســات وصنــاع القــرار بالتوصيــات
واملقترحــات التــي تعــزز مســارات النهــوض واســتدامة التنميــة .
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كلية التمريض تعقد مؤتمرها العلمي السنوي العشرين
حول دور التمريض في السلوكيات الصحية بالمجتمع
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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.
وتضمــن املؤمتــر محوريــن اساســن ،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 أن 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.

كلية الطب البيطري في جامعة بغداد تقيم
احتفالية يوم الكلية

كلية العلوم السياسية تعقد محاضرة عن الدور الرقابي للنائبات
في مجلس النواب العراقي
عقــدت كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد محاضرة
علميــة بعنــوان «الــدور الرقابــي للنائبــات فــي مجلــس النــواب
العراقــي مــن  ،»2018-2006وذلــك بحضــور مديــر قســم البحوث
البرملانيــة فــي مجلــس النــواب العراقــي الدكتــور مصطفــى
الناجــي وعــدد مــن طلبــة وتدريســيي الكليــة .
وتناولــت احملاضــرة عمليــة البحــث فــي جتربــة املــراة العراقيــة
ودورهــا السياســي والصعوبــات التــي تواجهــا ،وقلــة الدراســات
املتخصصــة بهــذا الشــأن بشــكل عام ،فضـا ً عــن خصوصيتها
كممثلــة فــي مجلــس النــواب العراقــي بعــد العــام  ،2003اذ
تكمــن خصوصيــة التجربــة التشــريعية للمــراة العراقيــة فــي
مجلــس النــواب فــي عــدة جوانــب منهــا انهــا جــاءت علــى
اســاس دســتور عراقــي دائــم اكتســب شــرعيته مــن خــال
التصويــت عليــه باالغلبيــة مــن العراقيــن ،كمــا انهــا جــاءت
فــي ظــل جتربــة دميقراطية وتعدديــة حزبيــة وليــدة ،حيــث

ان هــذه اخلصوصيــة اتــت ايضــا مــن خــال فــرض نظــام «الكوتــا»
النســوية فــي التمثيــل النيابــي.
ومــن جانــب اخــر وقعــت كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة
بغــداد اتفاقيــة آلليــة التعــاون املتبــادل مــع مجلــس النــواب العراقــي
بحضــور األمــن العــام جمللــس النــواب صــاح الديــن احمــد عبــد
العزيــز.
واشــارت عميــد كليــة العلــوم السياســية االســتاذ املســاعد
الدكتــورة فــرح ضيــاء حســن الــى ضــرورة فتــح آفــاق التعــاون
العلمــي مــع مجلــس النــواب ،معربــة عــن أملهــا بــأن يكــون مجلــس
النــواب داعمــا لإلســاتذة وطلبــة الكليــة لضمــان تخــرج طاقــات
شــبابية كفــوءة فــي مجــال اختصاصهــم ،مبينــة ان االتفاقيــة
بحثــت وضــع اجلهــد البحثــي موضــع التنفيــذ فــي مهــام اجمللــس
واالســتفادة مــن الكفــاءات العراقيــة ودعمهــا فــي مجاالتهــا وتدريب
الطلبــة العشــر االوائــل فــي قبــة البرملــان العراقــي.

كلية الهندسة تحصد جائزة ّ
التميز العالمية الخاصة بالمشاريع
المعمارية

أقامــت كليــة الطــب البيطــري فــي جامعــة بغــداد احتفاليــة يــوم الكليــة
حتــت شــعار ( نكــون معــا هــي بدايــة التقــدم والنجــاح ) بحضــور عميــد الكلية
االســتاذ الدكتــور خالــد كامــل كاظــم .
وبــن الدكتــور كاظــم فــي كلمتــه ان الكليــة تعمــل دائمــا علــى مواكبــة
التقــدم احلاصــل فــي اجملــاالت العلميــة البيطريــة عــن طريــق حتديــث املناهــج
الدراســية وتشــجيع التدريســيني علــى متابعــة أحــدث التطــورات فــي مجــال
إختصاصهــم ،وإيصــال أحــدث املعلومــات للطلبــة ملنافســة الكليــات العامليــة
 ،كمــا تتطلــع الكليــة بــأن تكــون مؤسســة بحثيــة متميــزة فــي مجــال

التعليــم وخدمــة اجملتمــع والنظــم التــي تضمــن تنميــة الثــروة احليوانيــة فــي
البلــد.
وتخللــت االحتفاليــة قصائــدا شــعرية وغنائيــة تغنت بــاألم العراقيــة وتضحيتها
ودور املــرأة فــي اجملتمــع  ،فضــا عــن عــرض متثيليــة مســرحية جتســد ضــرورة
إدمــاج الطفــل املعــاق فــي اجملتمــع  ،شــارك فــي تقدميهــا جتمــع املعوقــن فــي
العــراق ومنظمــة الرحمــة لرعايــة االيتــام و ذوي االحتياجــات اخلاصــة واالمــراض
املزمنــة ،واخيــرا افتتــاح معــرض للفنــون التشــكيلية والكتــب العلمية شــاركت
فيــه مؤسســة العــن للرعايــة االجتماعيــة وعــدد مــن منظمــات اجملتمــع املدنــي
.

حصلــت الطالبــة فــي املرحلــة اخلامســة
بقســم هندســة العمــارة فــي كلية الهندســة

بجامعــة بغــداد فاطمــة جمــال املقــدادي جائــزة التميــز العامليــة عــن
مشــروعها (تطويــر املنطقــة احمليطــة باملدرســة املســتنصرية).
اذ فــاز املشــروع باملرتبــة االولــى بعــد منافســته لـــ 268مشــروعا ً 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 الكندي.
وامتــاز املشــروع املقتــرح عــن غيــره بأصالــة حلولــه احلضريــة والصديقــة
للبيئــة ،اذ اعتمــد حلــول محليــة لواقــع حــال املناطــق احلضريــة والتراثية
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 على نهــر دجلــة كمدخل
نهــري ممــا يبــرز معالــم املدرســة بأســلوب معمــاري بيئــي متحضــر .
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ّ
متحف التاريخ الطبيعي بجامعة بغداد يتسلم مجموعة
من المجالت العلمية من جامعة ساوباولو البرازيلية

50

 University Of Baghdadجامعة بغداد

مركز احياء التراث ينظم ورشة عن علماء العراق
في الحفاظ على المخطوطات النادرة

نظــم مركــز احيــاء التــراث العلمــي العربــي فــي جامعــة بغــداد ورشــة عمــل
بعنــوان ( جهــود علمــاء العــراق احملدثــن فــي احلفــاظ علــى اخملطوطــات النــادرة )
القاهــا التدريســي فــي قســم اخملطوطــات الدكتــور محمــد عزيــز.
هدفــت الورشــة إلــى بيــان دور العلمــاء بوصفهــم تراثــا ً فكريــا ً ضخمــا ً متثــل
بالتــراث اخملطــوط فــي مختلــف أوجــه احلضــارة و املعــارف الدينيــة فــي الفقــه

تســلم مركــز بحــوث ومتحــف التاريــخ
الطبيعــي بجامعــة بغــداد مجموعــة مــن
البحــوث و اجملــات العلميــة الصــادرة مــن
اجمللــة العلميــة العاملية جلامعة 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 العراقــي علــى مراتــب

متقدمــة عاملي ـا ً دخلــت اجمللــة فــي برنامــج
التبــادل العلمــي العاملــي بــن الكثيــر مــن
اجلامعــات العامليــة املرموقــة منهــا جامعــة
هارفــرد و جامعــة 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 .

و االصــول و العقائــد و التفســير و
احلديــث والرجال و الســنة واالنســانية
و الفلــك و الهيئــة و الكيميــاء و
الرياضيــات و الطــب و الصيدلــة و
التاريــخ و البلدانيــات .
كمــا تضمنــت الورشــة احلديــث على
تعــرض الكثيــر مــن هــذا التــراث إلــى
التلــف ألســباب كثيــرة كالكــوارث
الطبيعيــة و احلريــق و الفيضانــات
و غيرهــا بفعــل االنســان كاحلــروب
و الفــن الداخليــة ومــا صاحبهــا
مــن حــرق املكتبــات واتــاف الكتــب
فكانــت لبعــض العلمــاء العراقيــن
جهــود مخلصــة فــي احلفــاظ علــى
اخملطوطــات ســواء فــي استنســاخ
املهــم منهــا أو في ترميــم اخملطوطات
الناقصــة و اكمــال نقصهــا أو فــي
جتميــع الكتــب .

تدريسية من كلية التربية ابن الهيثم تحصل على براءة اختراع في
ازالة ملوحة مياه اآلبار
حصلــت التدريســية فــي قســم الكيميــاء
فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة /
ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــورة تغريــد هاشــم النــور علــى بــراءة
اختــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس و
الســيطرة النوعيــة فــي وزارة التخطيــط
لتمكنهــا ازالــة ملوحــة ميــاه االبــار
باســتخدام مرشــحات راتنجيــة واطئــة
الكلفــة و آمنــة بيئيــا وذلــك ضمــن فريــق
عمــل تألــف مــن التدريســي فــي كليــة
التربيــة للبنــات فــي جامعــة تكريــت
الدكتــور عبــد احمــد حســن والســيد زيــاد
خلــف جاســم.
وتســتعمل البــراءة فــي عمليــة معاجلــة
ميــاه اآلبــار و ازالــة امللوحــة منهــا حيــث

تضمنــت هــذه البــراءة تصنيــع مرشــحات
راتنجيــة اســتخدم فيهــا املرشــح االول
راتنــج موجــب ضعيــف فــي حــن اســتخدم
فــي املرشــح الثانــي راتنــج ســالب ضعيــف
و صنعــت هــذه املرشــحات بقياســات بحيــث
ميكــن تبيتهــا فــي وحــدات تصفيــة امليــاه
املنزليــة  ROو ان وظيفتهــا االساســية هــي
ازالــة امللوحــة مــن ميــاه االبــار ممــا ميكــن هذه
الوحــدة مــن اســتخدامها منزليــا لتوظيــف
ميــاه االبــار كميــاه صاحلــة للشــرف و بطرائق
ســهلة و اقتصاديــة وواطئــة التكلفــة و
امنــة علــى الصحــة و اثبتــت الفحوصــات
الفيزيائيــة و الكيميائيةعلــى امليــاه املعاجلــة
كفاءتهــا فــي ازالــة العســرة بنســبة  % 98و
الكبريتــات بنســبة . % 99.9
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اقــام مركــز احلاســبة االلكترونيــة فــي جامعــة بغــداد احللقــة
النقاشــية املوســومة (احلوســبة االدراكيــة لتشــخيص ومعاجلــة
االورام (وتضمنــت احللقــة النقاشــية مشــاركات فاعلــة مــن
قبــل االســاتذة االختصاصيــن مــن تشــكيالت جامعــة بغــداد
والتــي شــملت كليــة الطــب و طــب الكنــدي و كليــة الهندســة و
معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة و املركــز الريــادي
لبحــوث الســرطان و مت رفــع التوصيــات لغــرض تفعيــل اســتخدام
التقنيــات املتقدمــة لالرتقــاء بخدمــات الرعايــة الصحيــة وكذلــك

خدمــات البحــث والتطويــر والتدريــب.
واتفــق احلضــور علــى ضــرورة االســتفادة مــن الطفــرات الهائلــة
فــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي واحلوســبة االدراكيــة فــي
عــاج وتشــخيص االورام و اجلينــوم وتصميــم االدويــة والتــي ادت
الــى تطويــر العــاج املناعــي.
فضــا عــن ان مركــز احلاســبة لديــه نشــاطات متواصلــة لتوطــن
حلــول احلوســبة االدراكيــة والــذكاء االصطناعــي فــي بلدنــا
العزيــز.

قبول مجلة كلية الصيدلة في مستوعب SCOPUS
اكــدت كليــة الصيدلــة بجامعــة بغــداد قبــول مجلتهــا املوســومة
(اجمللــة العراقيــة للعلــوم الصيدالنيــة) فــي مســتوعب ،scopus
وســيكون اول ظهــور لهــا مــع اصــدار لقائمــة  scopusفــي .2019
وتعــد اجمللــة العراقيــة للعلــوم الصيدالنيــة مــن اجملــات العلميــة الرصينــة
واملعروفــة فــي كليــة الصيدلــة والتــي ينشــر فيهــا نخبــة مميــزة مــن
اســاتذة الصيدلــة فــي اجلامعــة األم ومــن باقــي اجلامعــات العراقيــة.
واجلديــر بالذكــر ان  scopusحتتــوي علــى ملخصــات ومراجــع مــن مقــاالت
منشــورة وبحــوث فــي مجــاالت اكادمييــة محكمــة يتــم تقييمها بواســطة
خبــراء فــي التخصصــات العلميــة والتقنيــة والطبيــة واالجتماعيــة

كلية اإلعالم تنظم حلقة نقاشية حول العمليات النفسية في
معركة تحرير الموصل
حتريــر املوصــل) ألقاهــا التدريســي فــي الكليــة
الدكتــور عبــد الســام الســامر وبحضــور عــدد
مــن التدريســيني والطلبــة.
وهدفــت احللقــة إلــى حتديــد الفــرق بــن العمليات
النفســية واحلــرب النفســية مــن جانــب الهــدف
املوجــه إليــه ،والهــدف النفســي لــكل منهمــا،
فضــا عــن جانــب التوقيــت واالســتمرارية،
والوســائل املســتخدمة ومســتوى االســتخدام،
فضــا ً عــن توضيــح الغايــة مــن إنشــاء خليــة
نظــم قســم الصحافــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة اإلعــام احلربــي ووقــت صدورهــا واملهــام التــي
بغــداد ،حلقــة نقاشــية بعنــوان (العمليــات النفســية العراقيــة فــي معركــة أنيطــت بهــا.

وتضمنــت احللقــة التخطيــط فــي العمليــات النفســية ال
يقتصــر علــى مســتوى أجهــزة الدولــة فقــط وإمنــا يشــمل
مجموعــة الــدول احلليفــة والصديقــة ،وأن العمليــات
النفســية تتضمــن عــدد مــن احلمــات النفســية مــن الناحية
اإلعالميــة والدعائيــة والدعايــة املضــادة” ،واإلشــارة إلــى أن
“خليــة اإلعــام العربــي لهــا العديــد مــن املهــام ومنهــا
اإلســهام بأكبــر قــدر متــاح فــي صناعــة الوعــي وإعــداد
الئحــة اجتماعــات وأهــداف مســبقة حســب املقتضيــات التي
تســتخدمها أداة املعركــة” ،وأن الغايــة اإلعالميــة مــن خليــة
اإلعــام احلربــي لـــ “توحيــد الرســالة اإلعالميــة العســكرية،
وابــراز دور احلكومــة فــي إدارة احلــرب.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

كلية التمريض تنظم ورشة عمل حول فحوصات ما
قبل الزواج

نظمــت كليــة التمريــض جامعــة بغداد ورشــة عمــل بعنــوان (فحوصات ما
قبــل الــزواج) لطلبــة وتدريســيي كليــة التربيــة فــي اجلامعة املســتنصرية.
وقدمــت التدريســية فــي فــرع متريــض االم والوليــد الورشــة املــدرس
الدكتــورة حــوراء حســن غافــل التــي عرّفــت بأهميــة فحوصــات

مــا قبــل الــزواج واهميــة اجرائهــا للمقبلــن
علــى الــزواج لتجنــب االمــراض واملشــاكل
الصحيــة التــي تســبب اعبــاءا ً جســمية
ونفســية وماليــة واجتماعيــة للفــرد واجملتمــع.
ومت خــال الورشــة تعليــم احلاضريــن علــى اهــم
الفحوصــات الروتينيــة الواجــب اجرائها قبــل الزواج
مــع عــرض امثلــة من االمــراض االكثــر شــيوعا ً التي
تنتقــل مــن االبــاء الــى االبنــاء مثــل مــرض فقــر دم
البحــر املتوســط ونــزف الــدم الوراثــي وفقــر الــدم
املنجلــي وايضــا االمــراض االنتقاليــة مثــل التهــاب
الكبــد الفايروســي ومــرض العــوز املناعــي ( االيــدز).
وقبيــل ختــام الورشــة ،مت التأكيــد علــى ضــرورة
نشــر الوعــي بــن افــراد اجملتمــع والشــباب
املقبلــن علــى الــزواج خاصــة بفحوصــات
ماقبــل الــزواج والتشــجيع علــى اجرائهــا.

كلية الطب تنظم محاضرة علمية عن تدفق الدم
الوريدي الدماغي

نظمــت وحــدة التعليــم الطبــي املســتمر فــي كليــة
الطــب بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة بعنــوان ( تدفــق
الــدم الوريــدي مــن الدمــاغ الــى القلــب مــن خــال الوريــد
الوداجــي الداخلــي ) قدمتهــا التدريســية فــي شــعبة
الفيزيــاء الطبيــة املــدرس املســاعد ناديــة يونــس محمــد .
وهدفــت احملاضــرة إلــى التعريــف بــإن تدفــق الــدم الوريدي
الدماغــي يتأثــر بــكل حــدث يومــي يشــتمل علــى اجهــاد،
وإن مــن املثيــر لإلهتمــام ،تقــدمي جوانــب الفيزيــاء احليويــة

اخلاصــة بعــودة الــدم مــن اجلســم الــى
القلــب عبــر األوردة ،مبــا فــي ذلــك تدفــق
الــدم الوريــدي الدماغــي خــال أوردة الرقبــة.
وبينــت احملاضــرة الــى ان الوريــد الوداجــي
الداخلــي مبثابــة تصريــف تدفــق دم وريــدي
دماغــي رئيســي فــي موضــع االســتلقاء،
ويعــد مؤشــرا للضغــط األذينــي األميــن،
وان التصويــر باملوجــات فــوق الصوتيــة
هــي تقنيــة موســعة تســاعد فــي فحــص
التدفــق الوريــدي الدماغــي ،عبــر الوريــد
الوداجــي الداخلــي ،وتشــخيص جريــان
الــدم مــن الدمــاغ الــى القلــب وفعاليتــه
فــي ثالثــة اجــزاء مــن الوريــد.
كمــا أشــارت الــى ان التصويــر باملوجــات
فــوق الصوتيــة يخــدم دراســة جريــان الــدم
الوريــدي الدماغــي أثنــاء زيــادة الضغــط في
منطقــة الصــدر ،فضــا ً عــن اختبــار وظيفة
الصمــام عبــر الوريــد الوداجــي الداخلــي.
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اســتضافت كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد اجتماعــا للجنــة الفرعيــة لرؤوســاء اقســام
الكيميــاء املنبثــق مــن جلنــة عمــداء كليــات العلــوم الصرفــة مــع مجلــس اخلبــراء مــن
متخصصــي الكيميــاء ،وذلــك مبشــاركة رؤســاء اقســام املعنيــة فــي اجلامعــات العراقيــة
.وهــدف االجتمــاع إلــى االرتقــاء باملســتوى العلمــي القســام الكيميــاء فــي كليــات

العلــوم الصرفــة فــي اجلامعــات العراقيــة ومنهــا مــا
يتعلــق بتوحيــد املناهــج الدراســية ونظــام املقــررات
والترميــز وتوحيــد عــدد الوحــدات الدراســية لكليــات
العلــوم وحــذف مــواد دراســية واســتحداثها ،واملناهــج
الدراســية للدراســات العليــا وعــدد الوحــدات ،إذ
ســيتم رفــع املقترحــات للــوزارة لالقــرار عليهــا.
وتنــاول االجتمــاع محــاورا عديــدة تهتــم بالعمليــة
التعليميــة والســيما خريجــي اقســام الكيميــاء فــي
كليــات العلــوم الصرفــة واملتضمنــة توحيــد النظــام
الدراســي املتبــع واملناهــج الدراســية ،فضــا عــن
مشــاريع التخــرج وتطويرهــا بالشــكل الــذي يســاعد
فــي تأهيــل الطلبــة اخلريجــن ويســاعدهم علــى
العمــل ،الــى جانــب متابعــة املناهــج احملــددة للكليــات
وباالخــص العلميــة منهــا ،ومناقشــة مقتــرح امكانية
زيــادة الدعــم املالــي لشــراء االجهــزة اخملتبريــة احلديثــة
املهمــة التــي يحتاجهــا الباحثــون ،والســعي لبنــاء
مختبــرات متطــورة نظــرا ألهميتهــا الكبيــرة فــي
تعزيــز رصانــة البحــوث حســب جتربتهــا.

كلية العلوم للبنات تنظم ندوة علمية حول
الموارد الوراثية في تعزيز االمن الغذائي

نظــم قســم علــوم احليــاة فــي كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة بغــداد نــدوة علميــة بعنــوان
(املــوارد الوراثيــة فــي تعزيــز االمــن الغذائــي) .
وتضمنــت النــدوة تعريــف املــواد الوراثيــة (الطبيعيــة واملعدلــة وراثيــا) ودورهمــا فــي
احلفــاظ علــى االمــن الغذائــي العاملــي واحمللــي وتعزيــز التعــاون الدولــي فيمــا يخــص االمــن

الغذائــي الســيما دور منظمــة االغذيــة
والزراعــة  FAOوبيــان موقــف القانــون
الدولــي فــي تشــجيع االمــن الغذائــي
العاملــي .
ودعــا احملاضريــن الــى ضــرورة االســتفادة
مــن مزايــا التعــاون الدولــي ضمــن نطــاق
منظمــة االغذيــة والزراعة  FAOفــي
تعزيــز االمــن الغذائــي وتطويــر الواقــع
الزراعــي فــي العــراق وتطويــر البرامــج
الزراعيــة والبحــوث والدراســات فــي هــذا
اجملــال بالشــكل الــذي يراعــي ادخــال
التكنلوجيــا احلديثــة الهادفــة الى توســيع
القاعــدة الزراعيــة واتخــاذ الســبل الالزمــة
لالســتفادة مــن وســائل الهندســة
الوراثيــة ضمــن القانــون واملعاييــر
الصحيــة والبيئيــة.
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تدريسيان من كلية الفنون الجميلة يحصدان جوائز االبداع العراقي
احــرز التدريســي مــن كليــة الفنــون اجلميلــة
بجامعــة بغــداد الدكتور فــرات جمــال العتابي
املركــز االول فــي حقــل التصميــم الكرافيكــي
بعــد ان اعلنــت وزارة الثقافــة العراقيــة اســماء
الفائزيــن بجائــزة اإلبــداع العراقــي بنســختها
الرابعــة ،للعــام ،2018خــال حفــل التكــرمي
فــي املســرح الوطنــي وســط العاصمــة بغــداد.
وياتــي هــذا التكــرمي ضمــن االســهامات
الثقافيــة واالبداعيــة لكليــة الفنــون اجلميلــة
وجامعتنــا العريقــة جامعــة بغــداد ،والتــي
حتصــد اليــوم ثمــار التفــوق بنيــل تدريســييها
جوائــز االبــداع العراقــي عــن اعمــال فنيــة
مميــزة شــكلت منجــزا مهــم يضــاف الــى
رصيدهــا احلافــل مبــا لديهــا مــن طاقــات علمية
وابداعيــة تســاهم فــي بنــاء عراقنــا العزيــز،
وعبــر اجلهــد املتواصــل الســاتذتنا الكبــار فــي
شــتى احملافــل الفنيــة والثقافيــة ســوء علــى
النطــاق احمللــي او العربــي والعاملــي.
ومــن جهــة اخــرة احــرز التدريســي فــي كليــة
الفنــون اجلميلــة بجامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور عبــد الرضــا بهيــة داود الفــوز بحقــل
اخلــط العربــي والزخرفــة عــن عملــه (شــباك
النــور لالمــام أبــي الفضــل العبــاس) بعــد
ان اعلنــت وزارة الثقافــة العراقيــة ،اســماء
الفائزيــن بجائــزة اإلبــداع العراقــي بنســختها
الرابعــة ،للعــام ،2018ابــان حفــل التكــرمي فــي
املســرح الوطنــي وســط العاصمــة بغــداد.
وياتــي هــذا االجنــاز ضمــن االســهامات الثقافية
واالبداعيــة لكليــة الفنــون اجلميلــة وجامعتنــا
العريقــة جامعــة بغــداد ،والتــي حتصــد اليــوم
ثمــار التفــوق بنيــل تدريســييها جوائــز االبــداع
العراقــي عــن اعمــال فنيــة مميــزة والتــي تعــد
منجــزا مهمــا يضــاف الــى رصيدهــا احلافــل مبــا
لديهــا مــن طاقــات علميــة وابداعيــة تســهم
فــي بنــاء العــراق وعبــر اجلهــد املتواصــل
الســاتذة املميزيــن الكبــار فــي شــتى احملافــل
الفنيــة والثقافيــة ســواء علــى النطــاق احمللــي
او العربــي والعاملــي.
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شــاركت مديــر قســم الرقابــة والتدقيــق املالــي الســابق فــي
رئاســة جامعــة بغــداد سوســن عقيــل عبــاس فــي الــدورة
التدريبيــة املوســومة (معاييــر الرقابــة املاليــة واحملاســبية-
االنتوســاي) والتــي نظمهــا مركــز التدريــب والبحوث والدراســات

فــي جامعــة الــدول العربيــة بجمهوريــة مصــر والتــي تركــزت علــى
تطويــر اداء عمــل االجهــزة الرقابيــة فــي االجهــزة احلكوميــة بالــدول
العربيــة .
وهدفــت الــدورة إلــى تقييــم اجهــزة الرقابــة املاليــة واحملاســبية
واإلداريــة إلــى جانــب ادارة االداء وقيــاس مختلــف الوظائــف ،كمــا مت
التطــرق إلــى آليــة ترقيــة اعمــال القطــاع العــام واعتمــاد اطــر قيــاس
االداء لتيســير املقايســة مقارنــة بالنظــراء ضمــن املنطقــة الواحــدة،
فضـا ً عــن بحــث طــرق ومنهجيــات عمليــات التدقيــق عبر اســتخدام
تقنيــات تكنولوجيــة متطــورة.
ونقلــت عقيــل ضمن مشــاركتها فــي الــدورة جتربــة التدقيــق الداخلي
فــي جامعــة بغــداد وانعكاســاتها اإليجابيــة علــى األداء املالــي
والتخطيــط النقــدي ضمــن سياســة اجلامعــة فــي تطويــر قدراتهــا
العلميــة والفنيــة.
ويذكــر ان عقيــل قــد حصلــت علــى شــهادة مشــاركة قدمهــا مركــز
التدريــب والبحــوث والدراســات فــي مجلــس الوحــدة األقتصاديــة
العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة.

مركز التخطيط الحضري يقيم ندوة عن استعماالت
األرض في اطراف بغداد
اقــام مركــز التخطيــط احلضــري واإلقليمــي للدراســات
العليــا بجامعــة بغــداد ندوتــه العلميــة املوســومة (أثــر
النقــل العــام علــى قيمــة اســتعماالت االرض فــي اطــراف
مدينــة بغــداد).
وبحثــت النــدوة موضــوع تخطيــط آليــة النقــل فــي
القصبــات التابعــة للعاصمــة بغــداد نظــرا لتلكــؤ مشــاريع
النقــل اخلــاص فيهــا وعــدم ربطهــا بخدمــات النقــل العــام
بشــكل منســق مــا يعيــق حركــة تنقــل املواطنــن للوصــول
إلــى محــال عملهــم فــي مناطقهــم علــى وجــه اخلصــوص،
او إلــى مدينــة بغــداد بشــكل عــام.
وناقشــت اوراق العمــل املقدمــة فــي النــدوة املراحــل
التخطيطيــة للنقــل فــي مدينــة بغــداد والشــروع فــي
انشــاء متــرو بغــداد املزمــع انشــاؤه هــذا العــام بعــد
رصــد املبالــغ املاليــة الكافيــة لــه ،كمــا مت مناقشــة واقــع
االزدحامــات املروريــة والبدائــل واحللــول بإســتخدام نظــم
املعلومــات اجلغرافيــة .
ويذكــر ان النــدوة حضرهــا معــاون محافــظ بغــداد قيــس
عبيــد ورئيــس جلنــة النقــل فــي احتــاد املهندســن العــرب
احمــد ســلمان الــراوي ورئيــس مجلــس قضــاء الضلوعيــة
واعضائــه وعــدد مــن مســؤلي امانــة بغــداد.

 University Of Baghdadجامعة بغداد

مركز الدراسات الدولية ينظم حلقة نقاشية حول الفساد واثره
في بناء مؤسسات الدولة

نظــم قســم السياســات العامــة فــي مركــز
الدراســات االســتراتيجية والدوليــة بجامعــة
بغــداد حلقــة نقاشــية حتــت عنــوان (
الفســاد واثــره فــي بنــاء مؤسســات الدولــة ) .

وتضمنــت احللقــة مناقشــة ظاهــرة الفســاد
العامليــة التــي باتــت تهــدد الشــعوب وتعرقــل
مســيرتها التنمويــة  ،وتعطــل الياتها السياســية
واالقتصاديــة والثقافيــة وتكــرس حالــة الفقــر

واالنقســام والتخلــف وتعــدم االحســاس
باملواطنــة  ،واحلقيقــة هنــا مــا مــن ظاهــرة
تشــابكت فيهــا االبعــاد االقتصاديــة ،
السياســية  ،االجتماعيــة والثقافيــة مثــل
ظاهــرة الفســاد وان الفســاد موجــود وال ميكــن
اســتثناء مجتمــع دون ســواه اال ان الفــرق
يتمثــل فــي مــدى اتســاع فجــوة الفســاد
واثــره فــي اجملتمــع وســبل التعامــل معــه .
كمــا ناقــش الباحــث فــي املركــز الدكتــور
ريــاض عبــد ابراهيــم تفشــي ظاهــرة الفســاد
السياســي واالداري وســوء اســتخدام املــال
العــام والرشــاوي فــي عمــوم اجهــزة الدولــة
العراقيــة ممــا اثــر ســلبا فــي مجريــات احليــاة
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
وحــال دون تقــدم فــي االصــاح والتطــور
فــي اجملــاالت كافــة  ،االمــر الــذي لــم
يعــد باإلمــكان اثبــات القــدرات القياديــة
للشــخص او الســعي خلدمــة العــراق املعيــار
االهــم  ،بــل اصبحــت ســمة القيــادات
العراقيــة هــو اللهــث وراء االثــراء الفاحــش
وجمــع االمــوال وتهريبهــا خــارج العــراق .

مركز بحوث السرطان يقيم دورة تدريبية عن استخدام جهاز الرنين
المغناطيسي في تشخيص االورام

اقــام املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان
فــي جامعــة بغــداد ورشــة عمــل ودورة تدريبيــة
حــول املســتجدات العلميــة فــي اســتخدام جهــاز
الرنــن املغناطيســي فــي تشــخيص االورام وذلــك
فــي القاعــة الرئيســية للمركــز ومستشــفى
االورام التعليمــي فــي دائــرة مدينــة الطــب .حيــث
عقــد هــذا النشــاط بالتعــاون مــع اجمللــس العراقــي
لالختصاصــات الطبيــة التابــع الــى وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي واجمللــس العراقــي
لالختصاصــات الصحيــة التابــع الــى وزارة الصحــة.
وشــارك فــي ورشــة العمــل مجموعــة مــن االطبــاء من

وزارتــي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة الصحة وطــاب الزمالة
التدريبيــة للتحــري عــن الســرطان علــى مســتوى احملافظــات العراقيــة.
وتضمنــت ورشــة العمــل والــدورة التدريبيــة محاضــرات
علميــة عــن جهازالرنــن املغناطيســي واســتخدماته احلديثــة
فــي مجــال االورام المكانيتــه الدقيقــة فــي التشــخيص
كمــا تضمــن تدريــب عملــي مباشــر للمشــاركني.
ابتــدأت ورشــة العمــل بكلمــات ترحيــب مــن قبــل مديــرة املركــز االســتاذ
الدكتــورة نــدى العلــوان والتــي ترأســت اجللســة العلميــة االولــى التــي
دارت حــول دور أخصائيــي األشــعة التشــخيصية فــي تنفيــذ خطــة
عمــل البرنامــج الوطنــي لبحــوث الســرطان (وزارة التعيــم العالــي
والبحــث العلمــي) والبرنامــج الوطنــي للكشــف املبكــر عــن ســرطان
الثــدي (وزارة الصحــة) تــا ذلــك عــدة محاضــرات عــن اســتخدامات
وتطبيقــات الرنــن املغناطيســي فــي كشــف آفــات الثــدي وســرطان
البروســتات واالمــراض النســائية وطــب االعصــاب واورام الدمــاغ.
كمــا مت تدريــب املشــاركني علــى االســتخدام العملــي جلهــاز الرنــن
املغناطيســي معبرالتعامــل املباشــر فــي فحــص املرضــى احملالــن
الــى قســم االشــعة التشــخيصية فــي مستشــفى االورام التعليمــي.
وفــي ختام الورشــة ،جرت مناقشــات مفتوحــة متخضت عن رفــع توصيات
تضمنــت أبــرز احللــول لتخطــي العقبــات التــي تواجــه طبيــب االشــعة
التشــخيصية فــي تشــخيص االورام وأفضــل الســبل لتعزيــز املشــاريع
الوطنيــة الهادفــة الى النهــوض باخلدمات الصحيــة والطبية فــي العراق.
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مركز دراسات المرأة يستقبل وفدا من مؤسسة برنامج
السالم األمريكـي في العراق

اســتقبل مركــز دراســات املــرأة فــي جامعــة بغــداد
مؤسســة برنامــج الســام األمريكــي فــي العراق برئاســة
الدكتــور ريتشــارد والوفــد املرافــق لــه املتكــون مــن
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املتخصــص فــي برنامج الشــرق األوســط في املعهــد ماثيو شيسلســكي.
وجــاءت زيــارة الوفــد لفتــح آفــاق التعــاون مــع مركــز دراســات املــرأة
كونــه املؤسســة الرســمية الوحيــدة فــي العــراق املهتمــه بشــؤون املــرأة .
واكــدت املؤسســة انهــا ســتقوم بايصــال املعلومــات عبــر التقييــم
والدراســة لصنــع سياســات خاصــة  ،وبنــاء القــدرات احلكوميــة
وغيــر احلكوميــة  ،والرصــد والتقييــم حلــل النزاعــات ،فضــا عــن
الدعــم الفنــي والتحليــات ،حيــث مت إبــرام مذكــرة تفاهــم بــن
الطرفــن ومهمــة املؤسســة باألســاس هــي خلــق احلــوارات
اجملتمعيــة األساســية  ،وحــل النزاعــات اجملتمعيــة  ،والطائفيــة .
وقبيــل اخلتــام ،اتفــق اجلانبــان علــى إجــراء عــدد مــن النشــاطات
املشــتركة فضــا ً عــن تقــدمي التدريــب ملنتســبي مركــز دراســات
املــرأة وإجــراء عــدد مــن البحــوث والدراســات علــى مســتوى العــراق .

معهد الهندسة الوراثية يقيم ورشة عمل عن تقنية االليزا
اقــام معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة ورشــة
عمــل بعنــوان (تقنيــة االليــزا) مــن القاهــا االســتاذ املســاعد
الدكتــور بشــرى جاســم محمــد.
وهدفــت الورشــة الــى تســليط الضــوء علــى تقنيــة االليــزا
 Elisaالتــي تعــد مــن التقنيــات اخملتبريــة التشــخيصية
الواســعة االســتخدام فــي معظــم مختبــرات التحليــات
املرضيــة و خاصــة فــي تشــخيص االمــراض الفايروســية
والبكتريــة والطفيليــة وكذلــك االمــراض الســرطانية وقيــاس
مســتويات الهرمونــات ومــا الــى ذلــك مــن فحوصــات طبيــة
حيــث متتــاز بقابليتهــا علــى حتليــل عــدد كبيــر مــن العينــات
التــي تســتغرق وقــت قليــل نســبيا كمــا متتــاز بحساســيتها
العاليــة ( )Sensitivityالتــي تبلــغ 99%
تضمنــت الورشــة توضيحــا ً مفصــا ً إلليــة عمــل هــذه
التقنيــة والتــي تســتند علــى مبــدأ Enzyme immunoassay
 EIAحيــث فــي هــذه التقنيــة تثبــت االضــداد او املســتضدات
فــي حفــر صفيحــة بالســتيكية تدعــى ,Microtiter plate
توضــع عينــات مصــل املرضى وعينــات الســيطرة في حفــر الـ
 microtiter plateفيحــدث ارتبــاط بــن االضــداد و املســتضدات
حيــث يتغيــر اللــون مــن االزرق الــى االصفــر تقــاس شــدة
اللــون باســتخدام جهــاز املطيــاف اذ يتناســب تركيــز الضــد
او املســتضد املــراد قياســه مــع شــدة اللــون تناســبا طرديــا.
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