
اإلشراف العام

رئيس التحرير

مدير التحرير

أ.د. عالء عبد الحسين عبد الرسول

أ.م.د. عادل عبد الرزاق الغريري

علي عبد الخالق عبد الرسول

العدد )75( نيسان 2019                       رقم االعتماد لدى نقابة الصحفيين 462                                                                             البريد االلكتروني:                                                                                                                      موقع الجامعة األلكتروني:

جريدة نصف شهرية
تصدر عن قسم

العالقات العامة و اإلعالم
في جامعة بغداد

saadaa.media1957@gmail.com

باحث من معهد الهندسة يحصل على ميدالية الذهبية بمعرض أرخميدس في موسكو

ص5

ص8

ــب  ــة الط ــي كلي ــب ف ــر الطال اختي
مصطفــى حســن عجــان احــد طلبة 
ــة  ــة اللجن ــة لعضوي ــة اخلامس املرحل

إختيار طالب من كلية الطب في لجنة تحضيرية طبية 
في المملكة المتحدة

ــة  ــة للمدرســة الصيفي التحضيري
الطبيــة فــي اململكــة املتحــدة.
وجــاء إختيــار الطالــب عجــان مــن  
ــن  ــم م ــتر وبدع ــة مانشس جامع
ــرة،  ــة بإدنب ــن امللكي ــة اجلراح كلي
التحضيريــة  اللجنــة  لعضويــة 
وعقــد  اعــداد  علــى  القائمــة 
الطبيــة  الصيفيــة  املدرســة 
ــي  ــر والت ــة عش ــختها احلادي بنس

تقــام فــي صيــف 2019.
 يذكــر ان هــذه املبــادرة تعــد اجنــازا 
اكادمييــا علــى مســتوى طلبــة 
بإعــداد  االســهام  فــي  الطــب 
أطبــاء للمســتقبل مــن طلبــة 

الطــب فــي كل دول العالــم.

كلية االدارة واالقتصاد تنظم 
ندوة عن السياسة النقدية في 

العراق 

كلية االداب تبحث االبعاد 
الجغرافية لبطالة السكان في 

العراق 

انطلقــت فعاليــات املهرجــان اجلامعــي الدولي 
للســينما والتلفزيــون بــدروة34 والــذي نظمــه 
قســم الفنــون الســينمائية والتلفزيونيــة في  
ــاعد  ــور مس ــة وبحض ــون اجلميل ــة الفن كلي
ــتاذ  ــة األس ــؤون اإلداري ــة للش ــس اجلامع رئي
إبراهيــم جعفــر وعميــد  الدكتــور حــارث 
ــار. ــد اجلب ــد عب ــور رع ــتاذ الدكت ــة االس الكلي

للصــور  معرضــا  املهرجــان  وتضمــن 
 40 مــن  اكثــر  ومبشــاركة  الفوتوغرافيــة 
ــن  ــا م ــا واجنبي ــا عربي ــع 130 فلم ــة وبواق دول
ــع  ــس اجملتم ــي تام ــات الت ــف املوضوع مختل
العراقــي ، والتــي تنوعــت مابــن الروائيــة 

الجامعة األم تشهد انطالق المهرجان الدولي للسينما والتلفزيون بدروته الرابعة والثالثين

ــة  ــات حديث ــق تقني ــرة وف ــة والقصي والوثائقي
. ومتطــورة  

واشــار عميــد الكليــة فــي كلمــة االفتتــاح ان 
املهرجــان يعطــي اهمية للصــورة الســينمائية 
ــة  ــة وثقافي ــا اداة تعلمي ــة بوصفه والتلفزوني
اجملتمــع  فــي  واالرشــاد  التوجيــة  فعالــة 
ــي  ــتوى العرب ــى املس ــة عل ــاح الكلي و ان انفت
ــوق  ــي س ــاق ف ــة انط ــكل نقط ــي ش واالجنب
ــراءة  ــو ق ــام ه ــذا الع ــان ه ــل، وان املهرج العم
جديــدة فــي الســينما الطابيــة للشــباب وهم 
يحاولــون نقــل قصــص واقعيــة مناجملتمــع عبــر 

ــة. ــم اجلمالي نتاجاته
اقــام قســم شــؤون االقســام 
الداخليــة املهرجــان الســنوي 
مبواهــب  واخلــاص  الثانــي 
مجمــع  فــي  الطالبــات 
رئيــس  بحضــور  التعــاون 
االســتاذ  بغــداد  جامعــة 
الدكتــور عــاء عبــد احلســن 
عبــد الرســول ومديــر قســم 
ــة  ــام الداخلي ــؤون االقس ش
فــي وزارة التعليــم العالــي 
ــتاذ  ــي االس ــث العلم والبح
وبعــض  الســاعدي  رحيــم 
ــة  ــام الداخلي ــري االقس مدي

بحضور رئيس الجامعة..
قسم شؤون االقسام الداخلية يقيم مهرجانه الثاني

العراقيــة. اجلامعــات  فــي 
ــاح  ــال افتت ــن االحتف وتضم
للرســم  فنــي  معــرض 
مواهــب  فيــه  وعرضــت 

الطالبــات فــي االقســام 
الداخليــة، كمــا القيــت 
بحــب  تغنــت  قصائــد 
الوطــن واالمفضــا عــن 
للتــراث  ازيــاء  عــرض 

االصيــل. العراقــي 
وفــي ختــام االحتفــال منح 
ــة  ــام الداخلي ــر االقس مدي
رئيــس  الــى  التكــرمي  درع 
مت  بغــداد، كمــا  جامعــة 
ــاركات  تكرمي الطالبات املش
فــي املهرجــان خللــق حالــة 
ــم. ــز بينه ــداع والتمي االب

 افتتــح رئيــس جامعــة بغــداد 
عــاء  الدكتــور  األســتاذ 
الرســول  عبــد  عبداحلســن 
في قســم اآلثــار بكليــة االداب 
مشــروع  ومكتبــة  مختبــر 
الســفير  بحضــور  )والدو( 
ــو  ــراق بون ــي الع ــي ف االيطال
ــد  ــكوينو وعمي ــو بس انطوني
كليــة اآلداب صــاح فليفــل 
مــن  وعــدد  اجلابــري  عايــد 

والباحثــن. األســاتذة 
فــي  اجلامعــة  رئيــس  وبــن 
بــن  التعــاون  ان  كلمتــه 
واجلامعــات  بغــداد  جامعــة 
فــي  سيســاعد  األوربيــة 
األســاتذة  مهــارات  تطويــر 
التنقيــب  فــي  والطلبــة 
ــا  ــة عليه ــار واحملافظ ــن اآلث ع
بعدمــا تعرضــت للهجمــات 
ــل  ــن صق ــا ع ــة، فض اإلرهابي

رئيس جامعة بغداد يفتتح في كلية االداب مختبر 
ومكتبة مشروع والدو

التــي  العلميــة  مهاراتهــم 
دراســتهم. ابــان  اكتســبوها 
وقــال الســفير االيطالــي وممثــل 
ايطاليــا  إن  األوربــي  االحتــاد 
الدعــم  بتقــدمي  ملتزمــة 
ــات  ــي واجلامع ــعب العراق للش
ــات  ــك “10” بعث ، والســيما هنال
اآلثــاري  للتنقيــب  ايطاليــة 
 ، العــراق حاليــاً  فــي  تعمــل 
ــع  ــي م ــاون العلم ــر التع لتطوي

. العامليــة   اجلامعــات 

مــن جانبــه، أوضــح عميــد 
ــروع  ــذا املش ــة اآلداب ان ه كلي
لثــاث  سيســتمر  الدولــي 
االحتــاد  وبتمويــل  ســنوات 
التعليــم  لتحســن  األوربــي 
وزيــادة فــرص العمــل امــام 
الطلبــة ، فضــا عــن اســهامه 
فــي تطويــر املشــاريع البحثيــة 
وتبــادل  التدريســي  واملــاك 
اجلامعــات  مــع  اخلبــرات 

ــي األوربيــة. ــف الوطن ــي التصني ــز األول ف ــام املرك ــة اإلع ــدت كلي حص
ــام  ــراق، للع ــي الع ــام ف ــات اإلع ــى كلي ــة عل ــودة العلمي للج
ــور  ــام الدكت ــة اإلع ــد كلي ــال عمي ــي 2017 – 2018.وق الدراس
ــات  ــة الكلي ــي مقدم ــا ف ــي أن “وقوفن ــن التميم ــم حس هاش
واألقســام املتخصصــة يحملنــا مســؤولية مضاعفــة فــي 
املضــي قدمــاً ملنافســة الكليــات العربيــة والدوليــة وهــو 
ــى  ــة عل ــة حريص ــداً أن الكلي ــتقبل” مؤك ــي املس ــا ف طموحن
تزويــد الطلبــة باملهــارات املســاعدة التــي تعينهــم علــى النجــاح 

ــة. ــم العلمي ــي حياته ف

كلية اإلعالم تحصد المركز األول للتصنيف الوطني للجودة
رئيــس  أشــار  جانبــه  مــن 
العامــة  العاقــات  قســم 
العامــري  محمــد  الدكتــور 
قســم  حصــول  أن  الــى 
علــى  العامــة  العاقــات 
أقســام  علــى  األول  املركــز 
كليــة اإلعــام فــي التصنيــف 
الوطنــي للجــودة فــي العــراق 
ــاء  ــود الزم ــبب جه ــاء بس ج
وحرصهــم  والتدريســين 
ــدوات  ــة الن ــى إقام ــام عل الت
وكتابــة  والــورش  واملؤمتــرات 
ــه  ــن فرح ــاً ع ــوث”، معرب البح
ــر  ــي تعتب ــة الت ــذه النتيج به
مبثابــة انتصــار لكليــة اإلعــام.

للعلــوم  رشــد  ابــن  التربيــة  كليــة  عقــدت 
االنســانية فعاليــات املؤمتــر الدولــي الســابع 
ــاء  ــق لبن ــم طري ــوان )االرتقــاء بجــودة التعلي بعن
ــداد  ــة بغ ــس جامع ــور رئي ــد( بحض ــراق اجلدي الع
األســتاذ الدكتــور عــاء عبــد احلســن عبــد 
الدكتــور  االســتاذ  الكليــة  وعميــد  الرســول 

ــازع.  ــادر ج ــاوي س ع
وألقــى رئيــس اجلامعــة كلمــة باملناســبة اشــار 

كلية التربية ابن رشد تعقد مؤتمرها 
الدولي السابع حول االرتقاء بجودة التعليم

ــع  ــي صن ــة ف ــات التربي ــة كلي ــى أهمي ــا ال فيه
ــي  ــل ف ــو فاع ــهمون بنح ــع يس ــادة للمجتم ق
بنائــه وخدمتــه مســتقباً، واصًفــا كليــة التربيــة 

ــة . ــات العراقي ــا أم اجلامع ــد بأنه ــن رش اب
والقــى  عميــد الكليــة كلمــة اشــار فيهــا الــى 
ضــرورة توجــه الباحثــن  فــي أبحاثهــم إلى ســوق 
العمــل ، وبنــاء اجملتمــع ، وتقــدمي الــرؤى واملقترحات 
التــي مــن شــأنها اإلســهام فــي عمليــة التنميــة 
.وفــي ختــام حفــل االفتتــاح قــدم رئيــس اجلامعــة 
الشــهادات  مــن  مجموعــة  الكليــة  وعميــد 
التقديريــة ألعضــاء اللجــان التــي أســهمت فــي 
إخــراج املؤمتــر بهــذا النحــو املَهيــب ، كمــا قــدم 
العميــد درع املؤمتــر لرئيــس اجلامعــة االم لدعمــه 
مســيرة البحــث العلمــي فــي هــذه الكليــة 

ــة . العريق
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اســتضافت كليــة التربيــة البدنيــة 
وعلــوم الرياضــة علــى ماعبهــا 
ــات  ــة اجلامع ــراق لطلب ــة الع بطول
)طالبــات – طــاب( فــي رفــع االثقــال  
والتــي نظمهــا االحتــاد العراقــي 
ــاركة  ــال ،  مبش ــع االثق ــزي لرف املرك
ميثلــون  وطالبــة  طالبــاً   )53(
ــراق . ــي الع ــات ف ــف اجلامع مختل
ــيط  ــى  تنش ــة ال ــت البطول وهدف
ــر  ــة وتطوي ــة اجلامعي ــع الرياض واق
لطلبــة  الرياضيــة  املواهــب 
منتخــب  واختيــار  اجلامعــات 

كلية التربية البدنية تستضيف منافسات بطولة العراق لطلبة 
الجامعات في رفع االثقال

اســتعدادا  العراقيــة،  اجلامعــات 
البطــوالت  فــي  للمشــاركة 

اخلارجيــة.
أقامــة  البطولــة  وشــهدت 
ــات،إذ  ــة بالطالب ــات اخلاص املنافس
جامعــة  بیــن  املنافســة  كانــت 
بغــداد واجلامعــات االخــرى علــى 
اشــدها، و مت تســجيل ارقــام عراقية 
جديــدة وغــرب أســيوية لاعبــة 
آوشــن محســن اذ حققــت برفعــة 
اخلطــف 76 كغــم ورفعــة النتــر 86 

كغــم ومجمــوع 162 كغــم.

شــاركت التدريســية فــي 
املــرأة  دراســات  مركــز 
االســتاذ املســاعد الدكتــورة 
عبيــر جنــم الديــن عبــد اهلل  
ــع  ــي الراب ــر الدول ــي املؤمت ف
واملتضمــن مكافحــة إعــام 
داعــش وفكــره عبــر الورقــه 
البحثيــة املوســومة االرهاب 
االلكترونــي ودوره فــي جتنيــد 
ــول  ــار ) احلل ــداث الصغ األح

ــات(  واملعاجل
ــا  ــرز م ــرة أب ــت احملاض وتناول
مت ممارســته عبــر االرهــاب 
ــتمالة  ــي إس ــي ف االلكترون
فــي  الصغــار  األحــداث 
اجملــاورة  واملناطــق  العــراق 
التشــريعات  دور  وماهــو 
والعقوبــات التــي أقرتهــا 
اجلرائــم  بحــق  الــدول 
االلكترونيــة وماهــي أبــرز 

باحثة من مركز دراسات المرأة تشارك في  المؤتمر الدولي الرابع 
لمكافحة إعالم داعش

الباحثــة. تناولتهــا  التــي  واملعاجلــات  احللــول 
التواصــل  وســائل  فلتــرة  بضــرورة  احملاضــرة  وأوصــت 
األجتماعــي مــن  الدولــة والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل 
ــى  ــيطرة عل ــي كافة،والس ــاب األلكترون ــكال األره ــع أش ملن
منابــع االرهــاب مــن  أجهــزة الدولــة املعنيــة وبالتعــاون مــع 
الــوزارات ومؤسســات الدولــة ذات العاقــة وإعــداد الــدورات 
التأهيليــة لألطفــال واألحــداث والشــباب فــي املناطــق 
احملــررة والتــي شــهدت عمليــات حتريــر مــن اجــل قطــع دابــر 

ــة . ــات االرهابي ــات واملنظم العصاب

هندســة  قســم  حصــل 
كليــة  فــي  احلاســبات 
الهندســة علــى درع التميــز 
الفضــل مشــروع تخــرج ضمــن 
افــكار  و  مبهــرة  مشــاريع 
جديــدة تألــق بهــا القســم 
ــرض  ــي املع ــاركته ف ــي مش ف
ــنوي  ــي الس ــي الهندس العلم
االتصــاالت  و  لالكترونيــات 
ــة  ــم هندس ــه قس ــذي اقام ال
االتصــاالت  و  االلكترونيــك 
وذلــك  بغــداد  جامعــة  فــي 
ــكارات و  ــن االبت ــدد م ــراز ع الب
النتاجــات العلميــة لطابــه 

واســاتذته. 
وحصــل مشــروع الطالــب علي 
وائــل عبــود واملوســوم )تصميم 
تقنيــات  ذو  روبــوت  وتنفيــذ 
املؤسســات  يخــدم  عاليــة 
العســكرية و املدنيــة( علــى 
املرتبــة االولــى فــي املعــرض 
 2019-2018 الدراســي  للعــام 
ــة  ــة الهندس ــي كلي ــام ف املق
هــذا  وصنــف  االم  باجلامعــة 
املشــروع  كافضــل مشــروع 
املشــاريع  ضمــن  تخــرج  

درع التميز ألفضل مشروع تخرج يحصل 
عليه احد طلبة كلية الهندسة 

درع  علــى  وحصــل  املقدمــة 
االبــداع و التميــز. 

الــى  املشــروع  وهــدف  هــذا 

روبــوت  وتنفيــذ  تصميــم 
يخــدم  عاليــة  تقنيــات  ذي 
العســكرية  املؤسســات 
التــي  املناطــق  و  املدنيــة  و 
يصعــب الوصــول لهــا عــن 
ــه عــن بعــد  ــق التحكــم ب طري
ــق  بواســطة احلاســوب او تطبي
اي  ومــن  التابلــت  او  املوبايــل 

بالعالــم. مــكان 

شــهدت كليــة االدارة واالقتصاد 
مناقشــة رســالة ماجســتير 
املوســومة )تفعيــل القطــاع 
ــتخدام  ــل اس ــي ظ ــي ف املصرف
انظمــة الدفــع االلكترونــي فــي 
العــراق ( للطالبــة زهــراء هــادي 

ــه. معل
وهدفــت الدراســة الــى معرفــة 
القطــاع  تفعيــل  كيفيــة 
املصرفــي فــي ظــل تطبيــق 
ــر  ــة عب ــع احلديث ــة الدف انظم

كلية االدارة واالقتصاد تناقش تفعيل القطاع المصرفي في 
ظل استخدام انظمة الدفع االلكتروني

ــة  ــي ادوات السياس ــا ف تأثيره
واملؤشــرات النقديــة وكذلــك 
اخلدمــات  فــي  تأثيرهــا 
ومؤشــر  املقدمــة  املصرفيــة 
ان  وجنــد   ، املالــي  الشــمول 
ــع  ــة وادوات الدف ــق انظم تطبي
فــي  ايجابيــاً  تؤثــر  احلديثــة 
املصرفــي  اجلهــاز  عمــل  أداء 
فاعليــة  وزيــادة  العراقــي 
فــي  النقديــة  الســلطة 
التــي  التحديــات  مواجهــة 

املصرفــي. النظــام  تواجــه 
مــن  عــدد  الباحــث  قــدم  و 
توجيــه  اهمهــا  التوصيــات 
املصــارف العاملــة فــي العــراق 
ــراف  ــزة الص ــداد اجه ــادة اع بزي
لكــي  البيــع  ونقــاط  االلــي 
املصرفيــة  اخلدمــات  تصــل 
املقدمــة جلميــع االفــراد وتطوير 
والتســوية  الدفــع  نظــم 
ومواكبــة املســتجدات العامليــة 
للوصــول الــى نظــام مدفوعــات 
ــو  ــا ه ــع م ــى م ــوء يتماش كف
حاصــل فــي الــدول االخــرى 
العراقيــة  لتمكــن املصــارف 
مــن املنافســة وزيــادة فــروع 
اجهــزة  وانشــاء  املصــارف 
ــع  ــاط البي ــي ونق ــراف اآلل الص
والنواحــي  االقضيــة  فــي 
ــة  للوصــول للخدمــات املصرفي

بســهولة.

اإلعــام  كليــة  أقامــت 
ــة  ــة لطلب ــاً تطبيقي ورش
كليــة اإلعــام بأقســامها 
الثــاث، وبرعايــة هيئــة 

اإلعــام واالتصــاالت.
علــى  الــورش  وتوزعــت 
بثــاث  قاعــات  ثــاث 
ــى  ــة األول ــن، الورش عناوي
بعنــوان )البــث املباشــر 
مواقــع  منصــات  عبــر 
االجتماعــي(،  التواصــل 
ــاج  ــة )انت ــة الثاني والورش

كلية اإلعالم تقيم ورشا لتطوير مهارات الطلبة في الفنون 
الصحفية

التلفزيونيــة(،  التقاريــر 
والورشــة الثالثــة بعنــوان 
)انتــاج األفــام الوثائقيــة(، 
 21 ورشــة  اذ ضمــن كل 

مــن  وطالبــة  طالــب 
مختلــف اقســام الكليــة.

بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
الــورش  إقامــة  مــدة  أن 
أيــام، وحصــل  خمســة 
ــا  ــارك فيه ــب املش الطال
دوليــة  شــهادة  علــى 
معــدة مــن معهــد اجلزيرة 
ــا  ــب عليه ــام، ويترت لإلع
ــوق  ــب املتف ــزور الطال أن ي
فــي هــذه الــورش معهــد 
ــارة  ــم زي ــن ث ــرة، وم اجلزي

لليونســكو. مهنيــة 

ــة  ــة البدني ــة التربي ــت كلي حصل
املركــز  علــى  الرياضــة  وعلــوم 
ــرة  ــات بالك ــاب والطالب االول للط
الطائــرة التــي اقيمــت فــي مدينــة 
ــرق  ــعة ف ــاركة تس ــوك مبش كرك
نســائية مــن جامعــات العــراق 

ــاب. ــق ط ــة و24 فري اخملتلف
بغــداد  جامعــة  فريــق  وقــاد 
ــذي  ــي ال ــاك التدريب ــاب امل للط
يقــوده املدربــان مــن كليــة التربيــة 
الرياضيــة الدكتور حســن ســبهان 
والدكتــور خليــل ســتار ، فضــا عن 
ــة  ــن طلب ــر م ــدد كبي ــراك ع اش
ــاز. ــذا االجن ــق ه ــي حتقي ــة ف الكلي
ــائية  ــرق النس ــمت الف ــد قس وق
الــى اربعــة مجاميــع مســتخدمن 
ــي  ــي ف ــقيط الزوج ــلوب التس اس

كلية التربية الرياضية تحصد لقب بطولة الجامعات بالطائرة

املنافســات  وبعــد   ، املواجهــات 
القويــة وصــل فريــق جامعتنــا 
املركزيــن  علــى  املنافســة  الــى 
االول والثانــي مــع فريــق احلمدانيــة 
وبعــد مبــاراة اتســمت باحلديــة 
فــاز فريــق جامعــة بغــداد ببطولــة 

بالكــرة  العراقيــة  اجلامعــات 
وحصــول  للطالبــات  الطائــرة 
ــز  ــى املرك ــة عل ــه احلمداني اجلامع
وطالبــات   2  -3 بنتيجــة  الثانــي 
ديالــى ثالــث واملســتننصرية ثالــث 

ــرر. مك

ــية  ــة والنفس ــوم التربوي ــم العل ــي قس ــية ف ــت التدريس الق
ــار  ــورة ازه ــاعد الدكت ــتاذ املس ــات االس ــة للبن ــة التربي بكلي
هــادي رشــيد محاضــرة بعنــوان )اإلدمــان علــى اخملــدرات وآثــاره 

ــباب(. ــى الش عل
وهدفــت احملاضــرة الــى توضيــح معنــى اإلدمــان علــى اخملــدرات 
وآثارهــا علــى الشــباب والتعــرف علــى انواعهــا وأســباب 
اإلدمــان عليهــا ,وكيفيــة عــاج االدمــان ومخاطــره املتنوعــة .

ــح  ــدرات وتوضي ــى اخمل ــان عل ــف االدم ــيد تعري ــت رش وتناول

كلية التربية للبنات تبحث في ظاهرة االدمان على المخدرات 
واثاره على شباب

ــباب  ــى الش ــاره عل ــم اث أه
ــذه  ــواع ه ــى ان ــت ال وتطرق
التــي  والدوافــع  اخملــدرات 
تدفــع الشــباب الــى تناولهــا 
ــًة  ــا ,متطرق ــان عليه واالدم
الــى ســبل وطــرق عــاج 
وبعــد   . عليهــا  املدمــن 
اجريــت  التــي  املناقشــات 
مــع الطالبــات مت التوصــل 
ــات  ــن التوصي ــددٍ م ــى ع إل
توعيــة  ضــرورة  منهــا 
اإلدمــان  مبخاطــر  الطلبــة 
علــى اخملــدرات عــن طريــق 
ــورات  وقيام  امللصقات واملنش
العمــل  العديــد مــن ورش 
والنــدوات املوجهــة للطالبات 
موضــوع  خطــورة  تتنــاول 

االدمــان علــى اخملــدرات .

ــي  ــر الثان ــري املؤمت ــب البيط ــة الط ــت كلي اقام
شــعار  حتــت  العليــا  الدراســات  لطلبــة 
التطــور فــي ظــل  العلمــي ركيــزة  )البحــث 
عميــد  بحضــور   ) والتقــدم  البنــاء  حتديــات 
كامــل  خالــد  الدكتــور  االســتاذ  الكليــة 
ــن . ــاتذة والباحث ــن االس ــر م ــدد كبي ــم وع كاظ
ــي  ــث العلم ــف بالبح ــى التعري ــر ال ــدف املؤمت وه
ــح  ــائل واالطاري ــار الرس ــت اط ــوي حت ــذي ينط ال
الباحثــن  بــن  التواصــل  وتوثيــق  اجلامعيــة 
مــن جهــة وبــن اجملتمــع مــن جهــة اخــرى 
ــوث  ــذه البح ــة له ــات التطبيقي ــم االمكان وتقيي
واالســتفادة منهــا ونشــر البحــوث املعتمــدة 
ــي  ــهام ف ــة واالس ــة البيطري ــة الطبي ــي اجملل ف
املســتقلة  االكادمييــة  الشــخصية  صقــل 
لطلبــة الدراســات العليــا والباحثــن، فضــا 
عــن تعضيــد البحــث العلمــي والتطبيقــي .
منهــا  عديــدة  محــاوراً  املؤمتــر  وتضمــن 
االحيــاء اجملهريــة واجلراحــة والتوليــد والطــب 
واالمــراض  والطفيليــات  والوقائــي  الباطنــي 
والصحــة  واالســماك  الدواجــن  وامــراض 
واالدويــة  والفســلجة  البيطريــة  العامــة 
االحيائيــة  والتقنيــات  واالنســجة  والتشــريح 
. املشــركة  واالمــراض  الوراثيــة  والهندســة 

كلية الطب البيطري تقيم مؤتمرها 
الثاني لطلبة الدراسات العليا

ــة الهندســة  زار وفــد مــن كلي
  Maine جامعــة  اخلوارزمــي 
الفرنســية لفتــح افــاق تعــاون 
التعــاون  تعزيــز  و  مشــترك 
بــن  واألكادميــي  العلمــي 
واجلامعــات  بغــداد  جامعــة 

. العامليــة 
ــي  ــة التدريس ــدت الكلي إذ اوف
ــب  ــة الط ــم هندس ــي قس ف
املســاعد  االســتاذ  احلياتــي 
ــي  ــن عل ــي حس ــور عل الدكت
قــدوري لاطــاع علــى اخملتبــرات 
فــي اجلامعــة مثــل مختبــر 
 MEMS ــات ــة املتحسس صناع
والغرفــة   Clean Room فــي 
مت  كمــا  املعزولــة  الصوتيــة 
Robotic Vi- مختبــر  زيــارة 

كلية الهندسة الخوارزمي  تفتح افاق تعاون علمي مع 
جامعة  Maineالفرنسية

شــراؤه  مت  والــذي   brometer
مبنحــة مــن االحتــاد االوربــي 
ــا  ــورو، فض ــون ي ــة ملي بقيم
عــن االطــاع علــى مختبــر 
مســابقات الروبــوت والطباعــة 
الثاثيــة ومختبــر الســيطرة 

وغيرهــا.

كمــا التقــى قــدوري 
اجلامعــة  رئيــس  مبســاعد 
العلمــي  البحــث  لشــؤون 
جــن  الدكتــور  االســتاذ 
ومديــر  تاســان  فرانســوا 
الصوتيــات  مختبــرات 
لوتــون  بيريــك  الدكتــور 
ملناقشــة عــددٍ مــن التوجهــات 
بــن  املشــتركة  البحثيــة 
ــزازات  ــات واالهت ــوم الصوتي عل
هندســة  فــي  وتطبيقاتهــا 
الطــب احلياتــي وأمكانية عمل 
برامج دراســات عليا مشــتركة 
)باشــراف مشــترك( بــن كليــة 
ــة  ــي وكلي ــة اخلوارزم الهندس
 Maine الهندســة فــي جامعــة

لفرنســية. ا

ــة  ــة الوراثي ــد الهندس ــي مبعه ــل التدريس حص
والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا االســتاذ 
ــى  ــي عل ــوان اجلميل ــل عل ــام فاض ــور عص الدكت
ارخميــدس  معــرض  فــي  الذهبيــة  امليداليــة 
لبــراءات االختــراع فــي موســكو وذلــك مــن خــال 
مشــاركته ببــراءة االختراع املوســومة )استنســال 
والتعبيــر اجلينــي خــارج اخلليــة للبروتيــز القاعــدي 
الباســليس  بكتريــا  مــن  للحــرارة  احملتمــل 
ســتروثروموفيلس فــي خميــرة اخلبــز( وباالشــتراك 
مــع الدكتــور صفــاء عبــد الهــادي صالح مــن وزارة 
ــة. ــرة البحــوث الزراعي ــا/ دائ ــوم والتكنولوجي العل
وهدفــت البــراءة الــى تطويــر ســالة خميــرة اخلبــز 
هندســيا املنتــج انــزمي ســيرين للبروتيــز القاعــدي 
ــة احملليــة الباســليس  ــة مــن العزل والثابــت حراري
ســتروثروموفيلس باســتخدام تقنيــات الهندســة 

الوراثيــة.
مســتوى  زيــادة  إمكانيــة  النتائــج  واظهــرت 
ــي  ــز AEAL2 protease  ف ــن للبروتيي ــر جل التعبي
نظــام خميــرة اخلبــز وبــدون اي تأثيــر علــى وظيفــة 

ــزمي .  االن

باحث من معهد الهندسة الوراثية يحصل 
على الميدالية الذهبية لمعرض ارخميدس في 

فــي موسكو التدريســية  شــاركت 
ــة االدارة  ــبة بكلي ــم احملاس قس
ــورة  ــتاذ الدكت ــاد االس واالقتص
بوقائــع  جبــار ســرور   منــال 
العلمــي األول لكليــة  املؤمتــر 
االمــام اجلامعــة فــي قضــاء 
ــذي اقيــم حتــت شــعار  ــد ، ال بل
ــة مــن  ــز األســس العلمي ” تعزي
أجــل تفعيــل وتطبيــق البرنامج 
ببحثهــا  للدولــة”  احلكومــي 
تكاليــف  )قيــاس  املوســوم 
الوقايــة وحتديــد معاييــر اجلــودة 
ــف  ــض كل ــى تخفي ــا عل وأثره
الفشــل فــي جــودة اخلدمــة 

الصحيــة(.
بيــان  علــى  البحــث  وارتكــز 
خلفــض  الوقايــة  انشــطة 
الفشــل فــي خدمــات القطــاع 
الصحــي وتنبــع أهميــة البحــث 

تدريسية من كلية اإلدارة واالقتصاد تشارك بالمؤتمر 
العلمي األول لكلية االمام الجامعة

املستشــفيات  تواجهــه  ملــا 
ــرة  ــات كبي ــن حتدي ــة م العراقي
اخلدمــة  كلفــة  ارتفــاع  فــي 
ــتوى  ــاض مس ــة وانخف الصحي
جودتهــا إذ يتطلــب االعتمــاد 
واالجهــزة  التقنيــات  علــى 
لتحســن  احلديثــة  الطبيــة 
تأثيــر  وبيــان  اخلدمــة  جــودة 
ــة مــن الفشــل  تكاليــف الوقاي

كل  مســاهمة  وحتديــد 
ــف  ــض كل ــي تخفي ــاط ف نش
الفشــل باخلدمــات الصحيــة 
اخلدمــة  مســتوى  لتحســن 
ــم  ــن اه ــة للمرضى.وم الصحي
االســتنتاجات التــي توصلــت 
عــدم  هــو  الباحــث  لهــا 
لكلــف  والقيــاس  التحديــد 
ــي  ــة الوع ــبب قل ــة بس الوقاي
ــوع  ــذا الن ــرة به ــة واخلب واملعرف
ــاع  ــي القط ــف ف ــن التكالي م
ــر  ــن تأثي ــا م ــا له ــي وم الصح
برفــع مســتوى وجــودة اخلدمــة 
حــاالت  وتقليــل  الصحيــة 
الفشــل وتدهــور صحــة املرضى 
وملــا لهــا مــن تأثيــر فــي حتســن 
وتقليــل  املــوارد  اســتخدام 

الطبيــة. واألخطــاء  الهــدر 

قدمت التدريســية في قســم 
ــية  ــة والنفس ــوم التربوي العل
بكليــة التربية للبنــات املدرس 
املســاعد هنــاء ثامــر منصــور 
ــاعة  ــرات الس ــن محاض ضم
للطالبــات  املوجهــة  احلــرة 
محاضــرة بعنــوان )مشــكات 
القطــاع الصناعــي اخلــاص 
فــي العــراق( وهدفــت الــى 

تدريسية من كلية التربية للبنات تلقي محاضرة عن 
مشكالت القطاع الصناعي الخاص في العراق

ــم  ــى أه ــوء عل ــليط الض تس
مشــكات القطــاع الصناعي 

ــراق . ــي الع ــاص ف اخل
ان  منصــور  وأوضحــت 
كبيــرة  أهميــة  للصناعــة 
أن  إذ  احلالــي  الوقــت  فــي 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــا ومنوه تطوره
االقتصــادي  املســتوى  رفــع 
ــاً  ــكان، فض ــي للس واملعيش

عــن مقــدرة اجملتمــع علــى 
والتقــدم  النمــو  حتقيــق 
والتطــور  االقتصــادي 
الصناعــي ال يتوقــف علــى 
الطبيعيــة  املــوارد  حجــم 
املتوافــرة فيهــا وإمنــا علــى 
قــدرة تلــك اجملتمعــات فــي 
ــكل  ــا بالش ــتثمار موارده اس

واســتغالها. األمثــل 

شــاركت التدريســية مــن قســم احملاســبة بكليــة 
ــار  ــال جب ــورة من ــتاذ الدكت ــاد االس االدارة واالقتص
ســرور بفعاليــات املؤمتــر العلمــي الدولــي الثالــث 
ــاد  ــة االدارة واالقتص ــال بكلي ــة إدارة األعم جلمعي
ــق حتــت شــعار  ــذي انطل جامعــة الســليمانية ال
” ادارة االزمــات واســتراتيجيات مواجهتهــا بــن 
الواقــع والطمــوح“، إذ جــاءت مشــاركتها ببحــث 
ــتراتيجية  ــة االس ــوان )دور إدارة التكلف ــل عن حم
فــي حــل أزمــة ارتفــاع التكاليــف وحتســن اجلــودة 

ــة(. ــة االقتصادي ــق التنمي وحتقي
التكاليــف  ارتفــاع  أزمــة  ان  واكــدت احملاضــرة 
وانخفــاض مســتوى جــودة املنتجــات تعــد إحــدى 
االزمــات التــي يعانــي منهــا املنتــج العراقــي 
االســتراتيجية  الكلفــة  إدارة  أظهــرت  ولقــد 
ــم  ــر النظ ــت بتطوي ــة اهتم ــل حديث ــدة مداخ ع
التقليديــة لقيــاس التكاليــف لايفــاء مبتطلبــات 
البيئــة احلديثــة وففــي ظــل الظــروف احلاليــة ومــا 
يتمخــض عنهــا مــن منافســة شــديدة  أصبحــت 
متطلبــات وحاجــات الزبائــن ممــا تقدمــه الوحــدات 
االقتصاديــة مــن ســلع وخدمــات مبــا حتملــه مــن 
مواصفــات وجــودة وأســعار لتلــك املنتجــات هــي 
العامــل الرئيســي واملؤثــر والــذي يجــب أن تلبيــه 
ــلع  ــاج الس ــر إنت ــاءة عب ــودة وكف ــى ج اإلدارة بأعل
ــات  ــي حاج ــي تلب ــات الت ــات ذات املواصف واخلدم

ــن . ــات الزبائ ومتطلب

كلية اإلدارة واإلقتصاد تشارك بالمؤتمر 
الدولي الثالث لجمعية إدارة األعمال

ــي  ــس النائ ــم التحس ــم قس نظ
اجلغرافيــة  املعلومــات  ونظــم 
فــي كليــة العلــوم ورشــة عمــل 
امليــاه  مصــادر  »ادارة  بعنــوان 
باســتعمال تقنيــات االستشــعار 
ــن  ــة م ــور نخب ــد« بحض ــن بع ع
وطلبــة  والباحثــن  االســاتذة 
والعليــا  االوليــة  الدراســتن 
التحســس  بشــأن  واملعنيــن 
واملــوارد  واجلغرافيــة  النائــي 

املائيــة  .

كلية العلوم تبحث في ورشة عمل ادارة مصادر المياه 
باستعمال تقانات االستشعار عن بعد

وهدفــت الورشــة التــي القــى 
الدكتــو  مــن  كل  محاضراتهــا 
واالســتاذ  جــواد  عزيــز  رليــث 
مصطفــى  الدكتــور  املســاعد 
التعريــف  الــى  حســن  علــي 
بــاالدارة الرشــيدة ملشــاريع امليــاه 
بالغــة  اهميــة  مــن  لهــا  ملــا 
كينونــة  علــى  احلفــاظ  فــي 
ــري  ــبكة ال ــاريع ش ــع ومش اجملتم
تصريــف  مبــازل  او  الصناعيــة 
امليــاه املاحلــة ومشــاريع ادامــة 

ــة  ــوات وصيان ــار والقن ــري االنه ك
ومنهــا  والســدود  النواظــم 
ــا  ــم فيه ــة وااله ــاريع وقائي مش
بنــاء الســدود وقنــوات حتويــل 
امليــاه بــن اخلزانــات الكبيــرة .

ــاء  ــد بن ــة فوائ ــت الورش وناقش
ميــاه  مــن  والوقايــة  الســدود 
الســيول وتنظيــم عمليــات االرواء 
والقضــاء علــى التصحــر وتقليــل 
ــاء  ــد الكهرب ــة وتولي ــح الترب متل
ــاف  ــرارة الغ ــات ح ــض درج وخف
ــة  ــى دور تقان ــز عل ــوي والتركي اجل
ــي ادارة  ــد ف ــن بع ــعار ع االستش
مشــاريع امليــاه والســيما فــي 
لبنــاء  املثلــى  املواقــع  اختيــار 
ــا  ــك مل ــراق وذل ــي الع ــدود ف الس
متتلكــه هــذه التقانــة مــن كفاءة 
ــات  ــة املعلوم ــل بدق ــة تتمث عالي
اجــراء  وســرعة  املســتخلصة 

احلســابات وقلــة التكاليــف .

فــي  االرض  علــم  قســم  اقــام 
العلميــة  النــدوة  العلــوم  كليــة 
املســتدامة  “التنميــة  املوســومة 
ــة  ــة العراقي ــات اجليولوجي للمتنزه
ــوار(”  ــاوة وااله ــرة س ــة )بحي احملتمل
االســاتذة  مــن  عــدد  بحضــور 
الدراســتن  وطلبــة  والباحثــن 
واملعنيــن  والعليــا  االوليــة 
بتخصــص اجليولوجيــا واجلغرافيــا 
. والبيئــة  واالثــار  املائيــة  واملــوارد 

ــي  ــث ف ــى البح ــدوة إل ــت الن وهدف
اهميــة اجليوبــارك او مــا يســمى 
ــد  ــى الصع ــي عل ــزه اجليولوج باملتن
ــياحية  ــة والس ــة واالقتصادي العلمي
ملــا  والوطنيــة  واالســتثمارية 
ــب  ــواخص والتراكي ــن الش ــه م ميثل
ــط  ــي وس ــرة ف ــة املنتش اجليولوجي
واســتوطنت  وجنوبــه  العــراق 
احلضــارات، فضــا عــن هدفهــا فــي 
طــرح أفــكارا جديــدة وتطلعــات 
مســتقبلية للحفــاظ علــى التنــوع 
التــراث  وحمايــة  البيولوجــي 

كلية العلوم تقيم ندوة علمية حول التنمية المستدامة للمتنزهات 
الجيولوجية واالهوار العراقية

العراقيــة،  الثقافــي فــي االهــوار 
آخذيــن بعــن االعتبــار منهجيــة 
واشــراك  الشــامل  التخطيــط 
العــراق  فــي  جديــدة  قطاعــات 
االرث  علــى  احلفــاظ  بعمليــة 
ــاهمتها  ــي ومس ــي والثقاف الطبيع
حملميــات  املســتدامة  اإلدارة  فــي 
ــق–  ــوار واحلدائ ــوي لاه ــط احلي احملي
ــارك، ومواقــع التــراث العاملــي. اجليوب

ــدة  ــرات ع ــدوة محاض ــت الن وتضمن
ــوار  ــة اله ــة الثقافي ــت االهمي تناول
جنــوب العــراق كموقــع تــراث عاملــي 
واســتراتيجية تنميتهــا و متطلبــات 

صــون ممتلــك التــراث العاملــي الهــوار 
ــي  ــوع احليوان ــراق والتن ــي الع جنوب
ــمارية  ــوص املس ــوء النص ــا بض فيه
ــوع  ــة التن ــى حال ــة عل ــرة عام ونظ
وحضــارة  االهــوار  فــي  االحيائــي 
واالهميــة  النهريــن  مابــن  بــاد 
ــة للمتنزهات  الســياحية واالقتصادي
مــن  توفــره  ومــا  اجليولوجيــة 
ــتثمارية  ــاريع اس ــل ومش ــرص عم ف
التــي  املوضوعــات  مــن  وغيرهــا 
ــت  ــا وخرج ــدوة واهدافه ــت الن اغن
بتوصيتاهــا التــي تدعــم تنميــة 
ــا. ــظ عليه ــة وحتاف ــوار العراقي االه

ــة مــع  ــة وعملي ــة علمي ــاق تعاوني ــة الهندســة اخلوارزمــي آف افتتحــت كلي
ــة ، لاتفــاق علــى عقــد  ــر فــي وزارة النفــط العراقي ــب والتطوي ــرة التدري دائ
ــا  ــية فيم ــات الهندس ــي التخصص ــاون ف ــة  تع ــة آلي ــات ومناقش اجتماع
ــة  ــاء االحيائي ــة الكيمي ــس وهندس ــة امليكاترونيك ــمي هندس ــص  قس يخ

ــي. ــاع النفط ــي القط ــا ف ــتها وتطبيقه ــال دراس ــل مج ــي يدخ الت
وتضمــن االجتمــاع مناقشــة آليــة التعــاون بــن كليــة الهندســة اخلوارزمــي 

كلية الهندسة الخوارزمي تفتتح آفاق تعاونية مع وزارة النفط 
العراقية

ووزارة النفــط ألقامــة نــدوة فــي 
مركــز وزارة النفــط مــن مختصــن 
مــن كليــة الهندســة اخلوارزمــي 
لتوضيــح طبيعــة االختصاصــات 
تتضمنهــا  التــي  الهندســية 
ــا  ــدم تطبيقاته ــي تخ ــة والت الكلي
فــي القطــاع النفطــي و تدريــب عدد 
مــن طلبــة الكليــة فــي الشــركات 
امكانيــة  ودراســة  النفطيــة 
ــس(  ــوع )امليكاترونيك ــة موض اضاف
ــد  ــية للمعاه ــج الدراس ــى املناه ال
وبالتنســيق  النفطــي  التدريــب 
مــع  والتطويــر  التدريــب  دائــرة 
املعاهــد ، فضــا عــن تخصيــص 
ــط  ــى وزارة النف ــية ال ــد دراس مقاع
وبعــدد محــدود كتجربــة اوليــة 
فــي الدراســات االوليــة ضمــن قنــاة 
ــة  ــن للمنتســبن مــن حمل املتميزي

شــهادات الدبلــوم واالعداديــة .
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فــي  التدريســية  شــاركت  
العمــارة  هندســة  قســم 
الدكتــورة  الهندســة  بكليــة 
رنــد حــازم اغــا فــي املؤمتــر 
International confer- يالعاملــ
 ence on intelligent science
ــي  ــد ف and technology املنعق
ــة  ــدة البريطاني ــة املتح اململك
برعايــة مجموعــة مــن اجلامعات 
فيــه  حصلــت  البريطانيــة، 
ــل  ــهادة أفض ــى ش ــة عل الباحث
ــوان  عــرض للبحــث املقــدم بعن

كلية الهندسة تشارك في مؤتمر عالمي عن الذكاء

ــي  ــة ف ــم الذكي ــة النظ طبيع
املبانــي 

التعريــف  البحــث  وتنــاول 
باألنظمــة الذكيــة املســتخدمة 
يعــد  حيــث  املبانــي  فــي 
ــدم  ــدة تق ــة جدي ــورة معرفي ث
زيــادة  منهــا  فوائداًعديــدة 
ــتوى  ــع مس ــى ورف ــاءة املبن كف
اخلدمــة  حيــث  مــن  أدائــه 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
بحثهــا  وهــدف  والبيئيــة 
ــة  ــة االنظم ــرح طبيع ــى ش ال

الذكيــة فــي املبانــي  و لتحقيــق 
هــذا الهــدف مت إجــراء مراجعــة 
ــال  ــي مج ــوث  ف ــاملة للبح ش
وحــددت  واألنظمــة  املبانــي 
تعقيــدات  الدراســة  نتائــج 
وأنواعهــا  الذكيــة  االنظمــة 
بينهــا  التكامــل  ومســتوى 
مكونــات  بــن  والعاقــة  
اخملتلفــة   الذكيــة  االنظمــة 
وطبيعــة وحــدة التحكــم فيهــا 
والتــي توفــر جميعهــا األســاس 

البحثــي. الهــدف  لشــرح 

عقــد فــرع القانــون العــام فــي 
ــة   ــدوة علمي ــون ن ــة القان كلي
بعنــوان )اثــر اخلصخصــة علــى 
ــة  ــي الدول ــة ف ــرادات العام االي
(, بحضــور عــدد مــن تدريســيي 
طلبــة  عــن  الكليةفضــا 

ــة . ــا واالولي ــات العلي الدراس
توضيــح  النــدوة  فــي  ومت 
حاجــة موازنــة العــراق الــى 

اثر الخصخصة على االيرادات العامة في ندوة 
اقامتها كلية العلوم

ــبب  ــة بس ــة عام ــرادات مالي اي
شــحة االيــرادات وظهــور رأي 
ــة  ــذ بسياس ــى االخ ــو ال يدع
بأعتبارهــا  اخلصخصــة 

اقتصــادي  اصــاح  سياســة 
وحــل لاختــاالت فــي امليزانيــة 
ــه راي  ــة , يقابل ــة للدول العام
ــى سياســة  يرفــض اللجــوء ال

وليــس  امللكيــة  خصخصــة 
اقتصــادي  كأســلوب  االدارة 
املوازنــة  ايــرادات  زيــادة  فــي 
االختــاالت  وحــل  العامــة 
.وناقشــت  لهــا  االقتصاديــة 
ــا  ــدة منه ــاورا عدي ــدوة مح الن
, مفهــوم اخلصخصــة بشــقيه 
اســباب   , واالدارة  امللكيــة 
ودوليــا   داخليــا  اخلصخصــة 
علــى  اخلصخصــة  وتأثيــر 
االيــرادات , فضــا عــن التجــارب 
ــاع  ــي اتب ــابقة ف ــة الس الدولي
االقتصــادي  النظــام  هــذا 

وتطبيقاتــه فــي العــراق .

ــوم  ــاء فــي كليــة التربيــة للعل نظــم قســم الكيمي
الصرفــة /ابــن الهيثــم حلقــة نقاشــية توعويــة حــول 

)تأثيــر املــواد الباســتيكية علــى االنســان والبيئــة(.
املــواد  تأثيــرات  عــرض  الــى  احللقــة  وهدفــت 
ــاالت  ــف مج ــي مختل ــتخدمة ف ــتيكية املس الباس
احليــاة العمليــة علــى صحــة االنســان و البيئــة.

ــتيكية  ــواد الباس ــف بامل ــت  احملاضرة التعري وتضمن
وانواعهــا وميزاتهــا وعيوبهــا ومــدى خطورتهــا علــى 
االنســان والبيئــة والتعــرف علــى رمــوز الباســتيك . 
وأوصــت احللقــة بضــرورة أن تتبنــى وزارة التعليــم 
العالــي والبحث العلمــي و وزارة العلــوم والتكنولوجيا 

التربية ابن الهيثم تنظم حلقة 
نقاشية حول تأثير المواد البالستيكية 

على االنسان والبيئة

ــة  ــة ، وأمان ــس، وزارة البيئ ــيطرة والتقيي ــاز الس ، جه
بغــداد معاجلــة خطــر هــذه الكارثــة ودعــوة الشــركات 
الكبيــرة مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص في مجــال تدوير 
ــد  اخمللفــات والتقليــل مــن اثارهــا، فضــا عــن التأكي
ــة  ــة ملعرف ــج توعي ــدوات وبرام ــل دورات ون ــى عم عل
 مخاطــر املــواد الباســتيكية وكيفية التعامــل معها.

ــة  ــات الهندس ــل التقان ــاد ونق ــم االرش ــم قس نظ
الزراعيــة فــي كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة 
ــاد  ــل ارش ــل الج ــعار )نتفاع ــت ش ــل حت ــة عم ورش
زراعــي فاعــل فــي التصــدي لتحديــات الزراعــة 
ــب  ــر عــام االرشــاد والتدري العراقيــة( وبحضــور  مدي
عــدد  ومبشــاركة  درع  صبــاح  الدكتــور  الزراعــي 
مــن الباحثــن واملهندســن الزراعين فــي وزارتــي 
ــا واجلامعــات العراقيــة  ــوم التكنلوجي الزراعــة والعل

واجلمعيــات الفاحيــة. 
منهــا،  احملــاور،  مــن  عــددا  الورشــة  وتضمنــت 
واجلــودة  االلكترونــي  االرشــاد  وبرامــج  املنهــج 

التوجهات الحديثة لالرشاد الزراعي العراقي في ورشة عمل بكلية الزراعة
التــي  البلــدان  تتبعهــا  التــي  واملتابعــة 
املتحــدة  كالواليــات  متقدمــة  زراعــة  متتلــك 
االمريكيــة وهولنــدا والهنــد واســتراليا والصــن 
. وقــوي  فاعــل  زراعــي  ارشــاد  متتلــك   النهــا 

ــار دور  ــي إط ــة ف ــذه الورش ــذ ه ــي تنفي ــذا ويأت ه
القســم فــي خدمــة اجملتمــع والتفاعــل مــع القطــاع 
الزراعــي واملســاهمة فــي حتقيــق التواصــل والتفاعل 
البنــاء بــن اجلامعــة وميــدان االرشــاد الزراعــي وممثلي 
الفاحــن مبــا يســهم فــي تطويــر فاعليــة اخلدمــة 
االرشــادية املقدمــة للفاحــن وتطويــر قــدرات جهــاز 
االرشــاد الزراعــي، فضــا عــن تقــدمي رؤيــة فــي مجــال 

حتديــث نظــام االرشــاد الزراعــي فــي العــراق .

نشــرت التدريســيتان فــي معهــد الهندســة 
بشــرى  الدكتــور  مســاعد  االســتاذ  الوراثيــة 
ــة نعمــة  جاســم محمــد واالســتاذ الدتكــور امن
 Evaluation the Effect(الثوينــي بحــث بعنــوان
 )of Nicotine Injection on the Lungs of Mice
فــي اجمللــة العلميــة املصنفــة ضمــن مســتوعب 

ســكوبس .
وهدفــت البحــث الــى التقصــي عــن التأثيــر 
الضــار حلقــن مــادة النيكوتــن علــى رئــات الفئــران 
فــي اجلســم احلــي، وتضمــن البحــث دراســة مــادة 

تدريسيتان بمعهد الهندسة الوراثية 
تنشران بحثا في مجلة عالمية

ــبب  ــي تس ــية الت ــادة الرئيس ــو امل ــن وه النيكوت
يعــد  والــذي  الســجائر  تدخــن  اإلدمــان فــي 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــات ف ــي للوفي ــبب الرئيس الس

ــم.  العال
وشــمل البحــث أربــع مجاميــع مــن الفئــران 
ــت 10  ــة ضم ــراض كل مجموع ــن االم ــة م اخلالي
فئــران وحقنــت حتــت اجللــد بـــ 0.1 مــل مــن )1 مــغ 
/ كــغ( مــن النيكوتــن ملــدة 5 أيــام فــي األســبوع 

ــبوًعا، ــة )8 و 12 و 16( أس ــرات زمني ــاث فت لث
هــذا وأظهــرت النتائــج أن مســتويات MDA كانــت 
مرتفعــة بشــكل ملحــوظ )P ≤ 0.01( فــي جميــع 
 D مجموعــات العمــل وكان للفئــران مــن اجملموعــة
أعلــى مســتوى MDA )23.13 ± 3.4 نانومــول / مــل( 

. )P ≤ 0.01( مــع اختــاف ذي داللــة إحصائيــة

شــاركت التدريســية فــي كليــة االدارة واالقتصــاد 
االســتاذ املســاعد الدكتــورة أســماء جاســم 
محمــد ببحــث علمــي فــي املؤمتــر العلمــي 
ــوم االنســانية فــي جامعــة  ــي للعل ــي الثان الدول
أالنيــا عــاء الديــن كيكوبــات فــي مدينــة أنطاليــا 

ــة. التركي

كلية االدارة واالقتصاد تشارك بمؤتمر 
دولي للعلوم االنسانية في تركيا

وتنــاول  البحــث الــدور التمويلــي للمصــارف 
االســامية فــي ظــل أهــداف التنميــة املســتدامة 
وعــرض جتــارب مختــارة مــع االشــارة الــى العــراق.
للباحثــن  واســعة  مشــاركة  املؤمتــر  وشــهد 
واخملتصــن مــن مختلــف العالــم، فيمــا ركــز 
ــدة  ــر واجن ــى الفق ــراق عل ــن الع ــاركون م املش
االقتصاديــة  واجلــدوى  املســتدامة،  التنميــة 
للمشــاريع، والتمكــن االقتصــادي للمــرأة، وســبل 
ــل  ــر العوام ــة، وتأثي ــة االقتصادي ــق التنمي حتقي
البيئيــة علــى الصــادرات غيــر النفطيــة، ودور 
احلوكمــة االلكترونيــة فــي حتقيــق جــودة خدمــة 
املصــارف االهليــة، فضــا عــن عشــرات البحــوث 

ــرى. ــوم االخ ــن العل ــد م ــت العدي ــي تناول الت

للعلــوم  رشــد  ابــن  التربيــة  كليــة  شــهدت 
الدكتــوراه  اطروحــة  مناقشــة  اإلنســانية 
املوســومة )النمــو احلضــري وانعكاســاته البيئيــة 
ــاً(  ــداد امنوذج ــكان)مدينة بغ ــكلة االس ــى مش عل
ــم  ــن قس ــماعيل م ــك اس ــدى مال ــة ه للطالب

اجلغرافيــة.
ــان مشــكلة االســكان  ــى بي وهدفــت الدراســة ال
فــي مدينــة بغــداد التــي تعانــي منهــا منــذ عقــود 

زمنيــة، فضــا عــن عــدم وضــع احللــول لهــا .
ــو  ــى النم ــرة عل ــل املؤث ــة العوام ــت الدراس وتناول
احلضــري فــي مدينــة بغــداد و املشــكلة الســكنية 

فــي مدينــة بغــداد ، فضــا عــن التحليــل اجلغرافي 
ــكن  ــة الس ــب ازم ــى جان ــكن ال ــكلة الس ملش
وتــردي مســتوى اخلدمــات و االنعكاســات البيئيــة 

للنمــو احلضــري فــي مدينــة بغــداد .
هــذا و توصلــت الدراســة الــى العديد مــن النتائج، 
ابرزهــا ، ارتفــاع الكثافــة الســكانية ملدينــة بغــداد 
ــن  ــا زاد فــي حجــم املشــكلة الســكنية مــا ب مم
ــات  ــذه البلدي ــح ه ــداد ، ومن ــة بغ ــات مدين بلدي
صاحيــات مناســبة تتمثــل فــي اتخــاذ القــرارات 
ــل  ــي ح ــة ف ــة اخلاص ــب التخطيطي ــي اجلوان ف

ــة بغــداد . مشــكلة االســكان ملدين

كلية التربية ابن رشد تناقش النمو الحضري وانعكاساته 
البيئية على مشكلة االسكان

 ناقشــت كليــة الطــب بحثــا طابيــا عــن العــاج 
باملوســيقى )MUSIC THERAPY( لطلبــة املرحلــة 
ــوث  ــدة بح ــي وح ــي ف ــراف التدريس ــى بإش االول
األمــراض األنتقاليــة والســريرية فــي الكليــة 

ــماعيل. ــل أس ــور خلي ــتاذ الدكت األس
 وهــدف البحــث الــى التعريــف بطريقــة العــاج 
باملوســيقى ، وهــي احــدى الطــرق التــي تســتعمل 
لعــاج الكثيــر مــن األمــراض العقلية والنفســية، 
ــن  ــر م ــي كثي ــر ف ــكل كبي ــرت بش ــي انتش والت

املــدارس واملراكــز الصحيــة واملستشــفيات.
ــتعمل  ــقى يس ــاج باملوس ــث ان الع ــن البح وب
العقليــة  القــدرات  لتنميــة  كوســيلة  ايضــاً 
والبدنيــة ، وتتميــز بكونهــا طريقــة عــاج ال 
دوائيــة تعتمــد الطريقــة الســماعية لعــاج 
ــن  ــن املصاب ــار الس ــال وكب ــن االطف ــر م الكثي
باألمــراض العقليــة كالتوحــد والزهاميــر وغيرهــا، 
فضــاً عــن كونهــا احــد الطــرق لتحســن املــزاج 
ــاغ. ــى الدم ــا عل ــية، عبرتأثيره ــة النفس والراح

كلية الطب تناقش بحثا طالبيا حول 
العالج بالموسيقى

اختيار تدريسية من كلية التربية ابن الهيثم مقوما علميا 
الحدى المجالت العالمية

ــاة  ــوم احلي ــم عل ــي قس ــية  ف ــرت التدريس اختي
فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة /ابــن الهيثــم 
ــان  ــان عدن ــورة جن ــاعد الدكت ــتاذ املس ــي االس ف
 Ecotoxicology and( البيروتــي مقومــا علمياجمللــة
Else-( ــة ــة ملؤسس Environmental Safety( التابع
ــع للنشــر  vier( املصنفــة ضمــن املســتوعبات االرب
ــا و  ــورة فيه ــوث املنش ــد البح ــي الرصيناح العلم
 Histological biomarkers in freshwater(املوســوم
 fish Oncorhynchus mykiss as a tool to assess
the ecotoxicological effects of antibiotic eryth-

.)romycin in the aquatic

اســتقبل  رئيــس اجلمهوريــة 
صالــح  برهــم  الدكتــور 
ــداد  ــام ببغ ــر الس ــي قص ف
كليــة  فــي  التدريســي 
املســاعد  األســتاذ  الطــب 
الدكتــور أمــن عبــد احلســن 

مانــع العلوانــي .

تدريسي من كلية الطب في ضيافة رئيس 
جمهورية العراق

وجــاء لقــاء رئيــس اجلمهوريــة  بالدكتــور العلوانــي 
فــي مكتبــه تقديــراً للكفــاءة العلميــة واملهنيــة 
العاليــة فــي مجــال اختصاصــه الطبــي وإبداعــه 
املتواصــل فــي العمــل علــى تطويــره، فضــاً عــن 
اســتقباله للمرضــى العراقيــن وبراعتــه فــي 

عاجهــم مــن انحــاء العراقكافــة.
ــور  ــب للدكت ــة الط ــادة كلي ــت عم ــا بارك وبدوره
ــزة،  ــة املتمي ــة والطبي ــه العلمي ــي إجنازات العلوان
داعيــة لــه دوام التوفيــق والنجــاح فــي تلــك 
املســيرة الناجحــة، التــي تعــد إجنــازاً للكليــة األم 
ــق  ــة حتقي ــداد، ومتمني ــة بغ ــب جامع ــة الط كلي
املزيــد مــن اإلجنــازات ألســاتذتها الكــرام مــن اجــل 

ــا. ــة وعراقته ــمعة الكلي س
ــي  ــن العلوان ــور أم ــر ان الدكت ــر بالذك ــن اجلدي وم
حاصــل علــى شــهادة تخصصيــة نــادرة مــن 
جامعــة اليبــزك األملانيــة فــي مجال كهروفســلجة 
ــل  ــريرية والتداخ ــة الس ــراض القلبي ــب واألم القل

ــي. ــطاري الكهربائ القس

القــى التدريســي فــي قســم تقــومي 
الســلع وأداء اخلدمــات فــي مركــز 
بحــوث الســوق وحمايــة املســتهلك 
االســتاذ املســاعد الدكتــور محمــود 
ــية  ــة نقاش ــم حلق ــد اهلل جاس عب

ــراق.  ــي الع ــذاء ف ــن ادارة الغ ع
ــم منظومة التشريعات  وعرض جاس
الغذائيــة فــي العــراق والتــي تكــون 
القاعــدة االساســية ملوضــوع الرقابة 
ــوم  ــراق, اذ يق ــي الع ــذاء ف ــى الغ عل
قســم الرقابــة الصحيــة فــي دائــرة 
الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة 
ــة  ــة الصحي ــر الرقاب ــة ودوائ العراقي
فــي عمــوم احملافظــات العراقيــة 
مبســؤولية الرقابــة علــى الغــذاء, 
ــة  ــورة عام ــك بص ــي ذل ــتندا ف مس
ــون الصحــة العامــة رقــم  علــى قان
89 لســنة 1981 وتعدياتــه, وبســبب 

حلقة نقاشية عن ادارة الغذاء في مركز بحوث السوق

التــي  الكبيــرة  املســؤولية  هــذه 
ــه  ــتهلك فان ــة املس ــي صح ــط ف ترتب
ــتمرة  ــات مس ــراء مراجع ــب اج يتوج
ــورة  ــر املذك ــل الدوائ ــم اداء عم لتقيي
ــى  ــد اخملاطــر املفروضــة عل انفــا وحتدي

ــتهلك. املس
االمــر  ان  الــى  احللقــة  واشــارت 
الرقابيــة  الســلطات  يتطلــب مــن 
ــة  ــم الرقاب ــتمر لنظ ــث املس التحدي
الصحيــة ومــا ينســجم مــع التطــور 
العلمــي والتكنلوجــي الــذي يشــهده 
خبــرات  مــن  واالســتفادة  العالــم 
ــع انظمــة  ــي تتب ــدول املتقدمــة الت ال
ــث  ــن حتدي ــا ع ــورة فض ــة متط رقابي
الغذائيــة  والقوانــن  التشــريعات 
والتعليمــات وآليــات العمــل لكــي 
ــل  ــز عم ــع تعزي ــجمة م ــون منس تك
الســلطات الرقابيــة علــى الغــذاء.

نظمــت وحــدة التعليــم املســتمر فــي كليــة العلوم 
ــي  ــب الطب ــوث والتدري ــز البح ــع مرك ــاون م بالتع
االردنــي الدولــي، دورة تدريبيــة باعتمــاد جمعيــة 
ــان  ــن انس ــادرة )ك ــي مب ــة AHA ف ــب االمريكي القل
ــتن  ــة الدراس ــاركة طلب ــك مبش ــاة( وذل ــذ حي وانق
ــبيها .  ــة ومنتس ــيي الكلي ــا وتدريس ــة والعلي االولي
وهدفــت الــدورة اخملصصــة لاســعافات االوليــة الــى 
التعريــف باســس انقــاذ احليــاة واالســعافات االوليــة 
CPR وذلــك بالتطبيــق  الــرؤي   وانعــاش القلــب 
العملــي علــى مجســمات حتاكــي جســم االنســان، 
وكيفيــة التعامــل مــع العمليــات الطارئــة كاإلغماء، 

ــب.  ــات القل ــف نبض ــة، وتوق ــروق، والُغصَّ واحل
ــة  ــي كيفي ــة ف ــات عملي ــدورة تطبيق ــت ال وتضمن
التعامــل مــع العــوارض الصحيــة، واجــراء االنعــاش 

دورة متخصصة تقيمها كلية العلوم عن 
انقاذ الحياة

والكســور  واحلــروق  اجلــروح  واســعاف  الرئــوي 
ــة  ــق والصــرع ومعاجل ــة والغري والصعقــة الكهربائي
حــاالت الغصــة، بهــدف ايصــال معلومــات متنوعــة 
ــد  ــي ق ــة الت ــات اخملتلف ــع االصاب ــل م ــول التعام ح
ــة  ــرق الطبي ــول الف ــن وص ــخاص حل ــادف االش تص
ــة، الن  ــفيات اخملتص ــى املستش ــاب ال ــل املص او نق
الشــخص املســعف ليــس طبيبــا او ممرضــا ولكنــه 
شــخص يســاعد املصــاب علــى تخطــي احلالــة 

ــا. ــر به ــي مي ــة الت الطارئ

االقتصــاد  قســم  نظــم 
واالقتصــاد  االدارة  كليــة 
بالتعــاون مــع البنــك املركــزي 
العراقــي  نــدوة علميــة حتــت 
ــة  ــة النقدي ــوان )السياس عن
وفــق  العراقــي  واالقتصــاد 

احلديثــة(. النظريــات 
قســم  اســاتذة  قــدم  و 
بحوثهــم  االقتصــاد 

كلية االدارة واالقتصاد تنظم ندوة عن السياسة النقدية في العراق

ــة  ــول السياس ــاركة ح املش
العــراق  فــي  النقديــة 
بعــد عــام 2003 فــي ظــل 
ــة  ــة احلديث ــات النقدي النظري
ــتقبل  ــع ومس ــات الواق وحتدي
االقتصــاد العراقــي فضــا 
السياســة  توجهــات  عــن 
حتقيــق  فــي  النقديــة 

العــراق. فــي  أهدافهــا 

اثــر  مناقشــة  مت  كمــا 
الهيــكل املالــي فــي خيــارات 
ــر  ــة ومؤش ــة النقدي السياس
الصــرف  ســوق  ضغــط 
والسياســة  األجنبــي 
العــراق. فــي  النقديــة 
ــد  ــدوة عمي ــر الن ــذا وحض ه
الدكتــور  االســتاذ  الكليــة 
حمــود  يوســف  منــاف 
قســم  ورئيــس  ومعاونيــة 
االقتصــاد واســاتذته فيمــا 
حضرهــا عــن البنــك املركــزي 
البنــك  محافــظ  العراقــي 
املركــزي االســتاذ علــي العاق 
ــود  ــور محم ــتاذ الدكت واالس
الدكتــور  واالســتاذ  داغــر 
والدكتــور  الشــماع  خليــل 

خلــف.. حمــد  عمــار 

ــن  ــة اب ــة التربي ــهدت كلي ش
اإلنســانية  للعلــوم  رشــد 
ــتير  ــالة املاجس ــة رس مناقش
املوســومة )النخبــة العراقيــة 
ــة  ــيس دول ــي تأس ــا ف ودوره
املتحــدة  العربيــة  االمــارات 
للطالــب   )1981  –  1971
حســن محمــد عبــد احلســن 

ــخ . ــم التاري ــن قس م
إلــى  الدراســة  وهدفــت 
النخبــة  بعمــل  التعريــف 
بذلــت  التــي  العراقيــة 
امــارة  بنــاء  فــي  جهودهــا 
االمــارات  دولــة  ثــم  ومــن 
ــة  ــت الدراس ــة .وتوصل العربي
ــا،  ــدة، منه ــج عدي ــى نتائ إل

كلية التربية ابن رشد تناقش دور النخبة العراقية في تأسيس 
دولة االمارات

ــى  ــر البن ــج لتطوي ــكاراً ورؤى وبرام ــة اف ــب العراقي امتاكالنخ
ــعي  ــف، وس ــي التخل ــي تعان ــدول الت ــض ال ــي بع ــة ف التحتي
الشــيخ زايــد الــى تطويــر اماراتــه باالســتعانة باخلبــرة العراقيــة 
ــم  ــن ث ــارة وم ــر االم ــة بتطوي ــة العراقي ــت النخب ــد عمل ، وق
ــة  ــت الدراس ــه ، حصل ــب اختصاص ــة كل حس ــة االحتادي الدول

علــى تقديــر جيــد جــدا.

شــهدت كليــة الهندســة مناقشــة رســالة املاجستيراملوســومة )حــا 
ــة اجهــزة احلواســيب التــي تعمــل حتــت نظــام تشــغيل  ــا حلماي امني
النوافــذ مــن الهجمــات الــواردة(  للطالبــة مــروة قاســم عبــاس جنــم 
ــا  ــة ح ــالة  لدراس ــت الرس ــبات وهدف ــة  احلاس ــم هندس ــن قس م
ــة اجهــزة احلواســيب التــي تعمــل حتــت نظــام تشــغيل  ــا حلماي امني
ــق منفــذ ال  ــواردة عــن طري ــذ )windows os( مــن الهجمــات ال النواف

كلية الهندسة تبحث في حماية اجهزة الحواسيب من الهجمات 
الواردة

USB وذلــك بادخــال طبقــة امــان 
بينيــة مكونــة مــن كيــان مــادي 
ــع منافــذ  وبرمجــي تســمى )مان
االدخــال واالخــراج( بــن منافــذ ال 
USB و نظــام احلاســوب املطلــوب 
ــتخدم  ــه. تس ــة ل ــر احلماي توفي
لتنفيــذ  الطبقــة  هــذه 
ــتخدام  ــة باس ــة االمني السياس
ــان.  ــي االم ــم ف ــر التحك عناص

مت  التــي  النتائــج  مــن  وتبــن 
 IOPB ــر ــا ان تأثي ــول عليه احلص
ــذا  ــر ، اال ان ه ــن التأخي ــد م يزي
ــة  ــه مقارن ــن اهمال ــر ميك التأخي
بالربــح االمنــي النــاجت مــن دمــج 
IOPB ضمــن جهــاز احلاســوب 

ــه.  ــراد حمايت امل

عقــد مركــز الدراســات االســتراتيجية 
املوســومة  العلميــة  ندوتــه  والدوليــة 
ــراق  ــي الع ــام ف ــاء الس ــتراتيجية بن )اس
ــع  ــاون م ــش( وبالتع ــد داع ــا بع ــة م ملرحل
ــن للدراســات االســتراتيجية  مركــز النهري
. الوطنــي  االمــن  ومستشــارية 

عديــدة،  مواضيعــا  النــدوة  وتضمنــت 
ــراق  ــي  الع ــي ف ــاج االجتماع ــا االندم منه
و  الســام  وحتقيــق  النزاعــات  وحــل 
التعليــم واثــره فــي بنــاء الســام و التأثيــر 
ــث  ــر الب ــي عص ــون ف ــي للتلفزي السياس
الفضائــي علــى بنــاء الســام فــي العــراق، 
ــى  ــي عل ــل التطوع ــر العم ــن أث ــا ع فض
بنــاء الســام فــي العــراق واثــر القــوة 
ــي. ــام احملل ــة الس ــي صناع ــة ف االقتصادي

مركز الدراسات الدولية يعقد ندوةعن بناء السالم في العراق لما بعد داعش

والدولــي  االقليمــي  العامــل  بــن  مــا  التداخــل  اثــر  النــدوة  بحثــت  كمــا 
عــن  فضــا   ، داعــش  بعــد  مــا  ملرحلــة  العــراق  فــي  الســام  بنــاء  علــى 
. داعــش  بعــد  مــا  ملرحلــة  العــراق  فــي  الســام  بنــاء  اســتراتيجيات 
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ــوم  ــة للعل ــة التربي ــي كلي ــاء ف ــم الكيمي ــم قس نظ
الصرفــة /ابــن الهيثــم حلقــة نقاشــية توعويــة حــول 

ــة(. ــان والبيئ ــى االنس ــتيكية عل ــواد الباس ــر امل )تأثي
وهدفــت احللقــة الى عــرض تأثيرات املــواد الباســتيكية 
ــة  ــاة العملي ــاالت احلي ــف مج ــي مختل ــتخدمة ف املس

علــى صحــة االنســان و البيئــة.
الباســتيكية  باملــواد  وتضمنــت  احملاضرة التعريــف 
ــى  ــا عل ــدى خطورته ــا وم ــا وعيوبه ــا وميزاته وانواعه
ــتيك .  ــوز الباس ــى رم ــرف عل ــة والتع ــان والبيئ االنس

ابن الهيثم تنظم حلقة نقاشية حول تأثير المواد البالستيكية 
على االنسان والبيئة

وأوصــت احللقــة بضــرورة 
أن تتبنــى وزارة التعليــم 
والبحــث  العالــي 
العلــوم  وزارة  و  العلمــي 
جهــاز   ، والتكنولوجيــا 
والتقييــس،  الســيطرة 
وأمانــة   ، البيئــة  وزارة 
بغــداد معاجلة خطــر هذه 
الكارثــة ودعوة الشــركات 
ــرة  ــن ذوي اخلب ــرة م الكبي
واالختصــاص فــي مجــال 
تدويــر اخمللفــات والتقليــل 
ــن  ــا ع ــا، فض ــن اثاره م
التأكيــد على عمــل دورات 
ــة  ــج توعي ــدوات وبرام ون
املــواد  ملعرفــة مخاطــر 
وكيفيــة  الباســتيكية 

التعامــل معهــا.

التربيــة  كليــة  شــهدت 
بغــداد  بجامعــة  للبنــات 
ــوراه  ــة الدكت ــة اطروح مناقش
ــي  ــع اجلغراف ــومة )التوزي املوس
النقــال  الهاتــف  لشــبكات 
فــي العــراق( للطالبــة ســوزان 
اللطيــف جبــارة مــن  عبــد 
وهدفــت  اجلغرافيــة.  قســم 
توضيــح  الــى  الدراســة 
النقالــة  االتصــاالت  أهميــة 
التوزيــع  العــراق وبيــان  فــي 
وابــراج  خلطــوط  اجلغرافــي 
الهاتــف النقــال ومــدى التطور 

التربية للبنات تناقش التوزيع الجغرافي لشبكات الهاتف 
النقال في العراق

للمــدة  عليهــا  طــرأ  الــذي 
ــب  ــى جان ــن 2010-2015 ، ال م
العوامــل التــي اثــرت علــى 
تطــور عمــل الشــركات، فضــا 
عــن بيــان العاقــة بــن اعــداد 
الســكان وبعــض اخلصائــص 
الســكانية واعــداد اخلطــوط 
الهاتــف  لشــركات  التابعــة 
الدراســة  النقال.وتوصلــت 
ــراق  ــيم الع ــه مت تقس ــى ان ال
ليتــم  مناطــق  ثاثــة  الــى 
شــبكات  بخدمــة  تغطيتــه 
الهاتــف النقــال، وهــي املنطقة 

لشــركة  تابعــة  الشــمالية 
ــطى  ــيلواملنطقة الوس اسياس
ــراق  ــن الع ــركة زي ــة لش تابع
تابعــة  اجلنوبيــة  واملنطقــة 
تيليكوم،ثــم  أثيــر  لشــركة 
كل  عمــل  نطــاق  توســع 
شــركة مــن الشــركات الثــاث 
ليشــمل العــراق كلــه ولــم 
يكــن ملســاحة احملافظــات تأثيــر 
ــف  ــوط الهات ــع خط ــي توزي ف
التأثيــر  كان  وامنــا  النقــال 
االكبــر الهميــة احملافظــة وعدد 
ــادي. ــا االقتص ــكانها ودوره س

اخلوارزمــي  الهندســة  كليــة  مــن  تدريســي 
فــي  بحــث  أفضــل  جائــزة  علــى  يحصــل 
املبتعــث  الطالــب  الدحصــل  مؤمترماليزيــا 
مــن قســم  والتدريســي  الدكتــوراه  لدراســة 
الهندســة الكيميائيــة االحيائيــة فــي كليــة 
الهندســة اخلوارزمــي املــدرس عمــار وعــد اهلل 
ــر  ــي املؤمت ــارك ف ــث مش ــل بح ــزة أفض ــى جائ عل
ــا عــن بحثــه  العلمــي الدولــي املقــام فــي ماليزي
املعاجلــة  قبــل  مــا  عمليــة  )تأثيــر  املوســوم 
ــات  ــم الغاي ــي قس ــبات ف ــن الترس ــى تكوي عل
فــي مصنــع جتديــد أحــادي أثلــن جايكــول( .
ــة  ــي دراس ــة ف ــة املهم ــث احللق ــن البح و تضم
احلــد مــن تشــكل  امكانيــة  متكاملــة عــن 
ــد  ــات جتدي ــي منظوم ــة ف ــبات الاعضوي الترس
مثبطــات الغــاز باســتخدام طــرق غيــر كيمياويــة 
او ميكيانيــة ، كمــا ســلط البحــث الضــوء علــى 
املعتمــدة  التشــغيل  طريقــة  حتديــد  أهميــة 
ــج  ــول املعال ــاوي للمحل ــب الكيمي ــى التركي عل
لشــركة  الضروريــة  التوصيــات  وأعطيــت   ،
ــري. ــا الب ــل وحداته ــم عم ــادة تقي ــيفرون إلع ش
ضمــن  مــن  العلمــي  االجنــاز  هــذا  ويأتــي 
ــة  ــة لطلب ــة املتواصل ــازات العلمي ــلة االجن سلس
اجلامعــات  فــي  املبتعثــن  العليــا  الدراســات 
الدوليــة. احملافــل  فــي  واملشــاركات  العامليــة 

التربية للبنات تناقش التوزيع الجغرافي 
لشبكات الهاتف النقال في العراق

التدريســية بقســم  شــاركت 
كليــة  فــي  العبريــة  اللغــة 

تدريسية في كلية اللغات تحصل على درع التّميز في مؤتمر 
تركيا  ب

اللغــات االســتاذ الدكتــورة فائــزة عبــد 
ــي  ــر العلم ــي املؤمت ــب ف ــر الهدي األمي
االنســانية  للعلــوم  الثانــي  الدولــي 
تركيــا حتــت  واملنعقــد فــي  )بابيــر( 
العلمــي(  التواصــل  )جســر  شــعار 
.وقدمــت الدكتــورة الهديــب بحثــاً الــى 
ــعر  ــي الش ــدس ف ــوان )الق ــر بعن املؤمت
العبــري احلديث(موضحــة فيــه توظيــف 
ــة  ــية األدب خلدم ــة السياس الصهيوني
ــى  ــية عل ــت التدريس ــا .وحصل اهدافه
درع التّميــز فــي املؤمتــر واختيــرت عضــوا 
ً فــي صياغــة البيــان اخلتامــي للمؤمتــر، 
فضــاً عــن رئاســتها إلحــدى اجللســات 

العلميــة .

التربيــة  كليــة  حصلــت 
االول  املركــز  علــى  للبنــات 
علــى كليــات التربيــة للبنــات 
جامعــات  عمــوم  ضمــن 
التصنيــف  فــي  العــراق 
الوطنــي للجــودة العلميــة 
جامعــات  مســتوى  علــى 
العــراق، وعلــى املركــز االول 
علــى كليــات التربيــة بشــكل 
عــام لــكل مــن قســم اللغــة 
علــوم  وقســم  االنكليزيــة 
االقتصــاد  وقســم  القــران 
ــى  ــوا عل ــد حصل ــي  فق املنزل

كلية التربية للبنات تحصل على مراكز متقدمة في التصنيف 
الوطني للجودة العلمية

أقســام  علــى  االول  املركــز 
املتناظــرة  التربيــة  كليــات 
العــراق  جامعــات  فــي 
ــن  ــل كل م ــا حص ــة كم كاف
ــة  ــة االجتماعي ــم اخلدم قس
االطفــال  ريــاض  وقســم 
علــى املركــز االول كونهمــا 
بــا نظيــر وحصــل قســم 
املركــز  علــى  اجلغرافيــة 
االول علــى كليــات التربيــة 
ــى  ــع عل ــز الراب ــات واملرك للبن
ــي  ــة ف ــات التربي ــوم كلي عم
فــي  العراقيــة  اجلامعــات 

ــوم  ــم العل ــل قس ــن حص ح
علــى  والنفســية  التربويــة 
ــات  ــى كلي ــي عل ــز الثان املرك
التربيــة للبنــات والرابــع علــى 
ــي  ــة ف ــات التربي ــوم كلي عم
ــر  ــة . ويذك ــات العراقي اجلامع
ان هــذه النتائــج قــد اعلنتهــا 
العالــي  التعليــم  وزارة 
والبحــث العلمــي فــي شــهر 
نيســان احلالــي ضمــن نتائــج 
الوطنــي جلــودة  التصنيــف 
اجلامعــات العراقيــة للعــام 
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عقــد فــرع القانــون الدولــي فــي كليــة القانــون بجامعــة 
املتحــدة  االمم  اتفاقيــة  )احــكام  بعنــوان  نــدوة  بغــداد 
واســترداد  اجملرمــن  تســليم  حــول  الفســاد  ملكافحــة 
. واملوظفــن  االســاتذة  مــن  عــدد  بحضــور  االمــوال( 

كلية القانون تعقد ندوة عن احكام اتفاقية االمم المتحدة 
لمكافحة الفساد

وهدفــت النــدوة الــى التعــرف 
ــة االمم  ــوم اتفاقي ــى مفه عل
املتحــدة لعــام 2003 وهيكلية 
االتفاقيــة واهدافهــا واحــكام 
االتفاقيــة واهــم مــا جــاء 
ــب  ــور واجلوان ــن االم ــا م فيه
امللزمــة التــي البــد مــن الدول 
ــة  ــا وكيفي ــر فيه ــذ النظ اخ
ــن  ــا ع ــا،  فض ــول اليه الوص
التــي  الوقائيــة  التدابيــر 
االتفاقيــة  اليهــا  اشــارت 
ملكافحــة الفســاد وجترميــه 
. الدولــي  املســتوى  علــى 

االســتراتيجية  الدراســات  مركــز  مديــر  بحثــت 
والدوليــة االســتاذ الدكتــورة ابتســام محمــد العامــري 
العراقــي ســبل  النــواب  وفــد مــن مجلــس  مــع 
التعــاون املشــترك بعــد توقيــع اتفاقيــة التعــاون 
ــز  . ــواب واملرك ــس الن ــي مجل ــوث ف ــرة البح ــن دائ  ب

ــز  ــن مرك ــترك ب ــاون املش ــبل التع ــان س ــث اجلانب وبح
الدراســات االســتراتيجية والدوليــة ودائــرة البحــوث في 
مجلــس النوابوذلــك لتفعيــل االتفاقية التــي أبرمت في 
عــام 2018 ، فضــا عــن امكانيــة عقــد مؤمتر مشــترك .
البحــوث  دائــرة  مديــرة  أثنــت  جهتهــا  مــن 
ميــادة  العراقيالدكتــورة  النــواب  مجلــس  فــي 
املركــز  عمــل  علــى  احلجامــي  الكاظــم  عبــد 
. املركــز  الباحثــون  بــه  يقــوم  الــذي  والعمــل 

مركز الدراسات الدولية يبحث مع وفد من مجلس 
النواب العراقي سبل التعاون المشترك

ــة  ــن واالالت الزراعي ــم املكائ ــي قس ــي ف ــارك التدريس ش
كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة املــدرس املســاعد اشــرف 
حميــد الســلماني بورشــة العمــل املقامــة فــي وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي حتــت شــعار )املبدعــون 
ركيــزة احلاضــر وثــروة املســتقبل( وكانــت املشــاركة ببــراءة 
االختــراع املتضمنــة تصنيــع اجهــزة مــاء مقطــر واطئــة 
ــتورد  ــة اجلهازاملس ــن قيم ــاوز 10% م ــا اليتج ــة مب الكلف

تدريسي من الهندسة الزراعية يحصل على قالدة االبداع من وزارة 
التعليم

اجلهــاز  انتــاج  وكميــة 
لضعــف  تعــاد  املصنــع 
املســتورد،  اجلهــاز  انتــاج 
مبينــا ان تصنيــع جهــاز 
بكلفــة  كهربائــي  رج 
ــة  ــن قيم ــاوز 10% م التتج
 املســتورد فــي الســوق .

الســلماني  حصــل  اذ 
ــن  ــداع م ــادة االب ــى ق عل
التعليــم  وزيــر  معالــي 
ــي  ــث العلم ــي والبح العال
ــي  ــور قص ــتاذ الدكت االس
فريــق  وتكــرمي  الســهيل 
ــر  ــل وزي ــن وكي ــل م العم
ــؤون  ــي لش ــم العال التعلي
ــور  البحــث العلمــي الدكت
ــة  ــم محمدنياب ــؤاد قاس ف
الدكتــور  الوزيــر  عــن 
. محمــد  قاســم  فــؤاد 

شــاركت مديــر قســم الرقابــة والتدقيــق املالي 
الســابق فــي رئاســة اجلامعــة سوســن عقيــل 
املوســومة  التدريبيــة  الــدورة  فــي  عبــاس 
)معاييــر الرقابــة املاليــة واحملاسبية-االنتوســاي( 
والتــي نظمهــا مركــز التدريــب والبحــوث 
العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  والدراســات 
بجمهوريــة مصــر والتــي تركــزت علــى تطويــر 
اداء عمــل االجهــزة الرقابيــة فــي االجهــزة 

ــة . ــدول العربي ــة بال احلكومي
ــة  ــزة الرقاب ــم اجه ــى تقيي ــدورة إل ــت ال وهدف
ــب ادارة  ــى جان ــة إل ــبية واإلداري ــة واحملاس املالي
االداء وقيــاس مختلــف الوظائــف، كمــا  مت 
ــاع  ــال القط ــة اعم ــة ترقي ــى آلي ــرق إل التط

مدير قسم الرقابة والتدقيق السابق تشارك في دورة عن الرقابة المالية في مصر
العــام واعتمــاد اطر قياس االداء لتيســير املقايســة 
مقارنــة بالنظــراء ضمــن املنطقــة الواحــدة، فضاً 
ــق  ــات التدقي ــات عملي ــرق ومنهجي ــث ط ــن بح ع
ــورة. ــة متط ــات تكنولوجي ــتخدام تقني ــر اس عب

ــدورة  ــي ال ــاركتها ف ــن مش ــل ضم ــت عقي ونقل
جتربــة التدقيــق الداخلــي فــي جامعــة بغــداد 
املالــي  األداء  علــى  اإليجابيــة  وانعكاســاتها 
والتخطيــط النقــدي ضمــن سياســة اجلامعــة في 

تطويــر قدراتهــا العلميــة والفنيــة.
ويذكــر ان عقيــل قــد حصلــت علــى شــهادة 
والبحــوث  التدريــب  مركــز  قدمهــا  مشــاركة 
والدراســات فــي مجلــس الوحــدة األقتصاديــة 

العربيــة بجامعــة الــدول العربيــة.

التخطيــط  مركــز  اقــام 
احلضــري واإلقليمي للدراســات 
العليــا بجامعــة بغــداد ندوتــه 
)أثــر  املوســومة  العلميــة 
النقــل العــام علــى قيمــة 
اســتعماالت االرض فــي اطراف 

مدينــة بغــداد(.
موضــوع  النــدوة  وبحثــت 
تخطيــط آليــة النقــل فــي 
القصبــات التابعــة للعاصمــة 
بغــداد نظــرا لتلكــؤ مشــاريع 
النقــل اخلــاص فيهــا وعــدم 
النقــل  بخدمــات  ربطهــا 
العــام بشــكل منســق مــا 
يعيــق حركــة تنقــل املواطنــن 
للوصــول إلــى محــال عملهــم 

مركز التخطيط الحضري يقيم ندوة عن استعماالت األرض في 
اطراف بغداد

فــي مناطقهــم علــى وجــه 
مدينــة  إلــى  او  اخلصــوص، 

بغــداد بشــكل عــام.
العمــل  اوراق  وناقشــت 
ــل  ــدوة املراح ــي الن ــة ف املقدم
فــي  للنقــل  التخطيطيــة 

ــي  ــروع ف ــداد والش ــة بغ مدين
انشــاء متــرو بغــداد املزمــع 
بعــد  العــام  هــذا  انشــاؤه 
ــة  ــة الكافي ــغ املالي رصــد املبال
لــه، كمــا مت مناقشــة واقــع 
ــل  ــة والبدائ ــات املروري االزدحام
نظــم  بإســتخدام  واحللــول 
ــر  ــة .ويذك ــات اجلغرافي املعلوم
معــاون  حضرهــا  النــدوة  ان 
ــد  ــس عبي ــداد قي ــظ بغ محاف
فــي  النقــل  جلنــة  ورئيــس 
العــرب  املهندســن  احتــاد 
احمــد ســلمان الــراوي ورئيــس 
الضلوعيــة  قضــاء  مجلــس 
واعضائــه وعــدد مــن مســؤلي 

امانــة بغــداد.

افتتــح مركز احلاســبة اإللكترونية دورة مايكروســوفت وورد  جملموعة من 
موظفــي اجلامعــة حيــث مت القــاء هذه الــدورة مــن الدكتور عمــار عوني.
اهــم  مــن  برنامــجMicrosoft Office Word   واحــًدا   ويعــد 
مهمــة تقتصــر  وال   Microsoft Office برامــج  مجموعــة 

مركز الحاسبة االلكترونية يفتتح دورة مايكروسوفت وورد

ــى الكتابة   Microsoft Word   عل
تتجاوزهــا  بــل   ، والطباعــة 
النصــوص  معاجلــة  إلــى 
جميــل بشــكل  وتنســيقها 
وهدفــت الــدورة الــى معرفــة 
باســتخدام  الكتابــة  كيفيــة 
ــبي  ــدرات منتس ــر ق وورد و تطوي
جامعــة بغــداد ومعرفــة كيفيــة 
علــى  التنســيقات  إجــراء 
ومعرفــة  املكتوبــة  النصــوص 
ــي  ــور واحلواش ــة إدراج الص كيفي
واخملططــات  فــي ووردومعرفــة 
كيفيــة طباعــة مســتند وورد.

ــوث  ــادي لبح ــي الري ــز الوطن ــو املرك ــارك باحث ش
الســرطان فــي املومتــر العلمــي للجمعيــة الطبية 
ــر  ــدا عب ــا وأيرلن ــي بريطاني ــدة ف ــة املوح العراقي
قيــام مديــر املركــز االســتاذ الدكتــورة نــدى عبــد 
ــية  ــرة الرئيس ــدمي احملاض ــوان بتق ــب العل الصاح
للمومتــر واقــع الســرطان فــي العــراق الرؤيــة 

مركز بحوث السرطان يحاضر في مؤتمر 
لندن للجمعية الطبية العراقية 

ــوح . ــال والطم ــع احل وواق
وتضمنــت محــاور املومتــر املناقشــات ذات العاقــة، 
ــي  ــرطان ف ــة الس ــوع مكافح ــن موض ــا ع فض
العــراق مــع محــاور هامــة اخرى مــن بينهــا أمراض 
العظــام واجلهــاز التنفســي ونقــص الفيتامينــات 
ــة  ــة املتعلق ــور الطبي ــات واالم ــور واإلصاب والكس
ــة  ــات اجلراحي ــاالت العملي ــى لص ــأة املثل بالتهي

 . والتخدير 
ــس  ــدى رئي ــر، اه ــة للمؤمت ــة اخلتامي ــي اجللس وف
اجلمعيــة الطبيــة املوحــدة فــي بريطانيــا درع 
التميــز واإلبــداع الــى االســتاذة العلــوان جلهودهــا 
عــن  املبكــر  الكشــف  مجــال  فــي  املتميــزة 
الســرطان والبحــوث ذات العاقــة علــى مســتوى 
العــراق والــى بعــض االطبــاء اخملتصــن العراقيــن .

عقــد مركــز بحــوث الســوق وحمايــة املســتهلك 
ــة  ــعار )حماي ــت ش ــام حت ــابع املق ــي الس ــره الوطن مؤمت
املســتهلك واجــب وطنــي( بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة 

ــادن . واملع
وهــدف املؤمتــر الــى عــرض النتاجــات العلمية فــي مجال 
ــادي ،  ــي واالقتص ــقيها العلم ــتهلك بش ــة املس حماي
فضــا عــن تعزيــز الترابــط بــن القطــاع العــام واخلــاص 
وربطهمــا مــع جامعــة بغــداد خلدمــة اجملتمــع وحمايــة 
املســتهلك .كمــا تضمــن املؤمتــر عــددا مــن احملــاور منهــا 

مركز بحوث السوق يعقد مؤتمره السابع حول حماية 
المستهلك

احملــور البيئــي الــذي تنــاول 
ــاريع  ــتثمار املش ــط اس من
فــي البيئــة االســتثمارية 
واعــادة تدويــر النفايــات 
وتراكــم  االلكترونيــة 
بغــداد  فــي  النفايــات 
واحملــور   ، رفعهــا  وطــرق 
ــلط  ــذي س ــادي ال االقتص
حقــوق  حــول  الضــوء 
وضمــان  املســتهلك 
وادارة  العادلــة  التجــارة 
العقبــات فــي تســويق 
 ، الدوائيــة  املنتوجــات 
فضــا عــن احملــور الغذائي 
دراســة  بحــث  الــذي 
ــب  ــف عل ــة تغلي صاحي
الغــذاء الباســتيكية في 
ــة . ــواد الغذائي ــة امل تعبئ

ـرّم مــن عميــد كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة االســتاذ  كّـِ
الدكتــور عــدي الربيعــي احتــاد غــرب اســيا بكــرة الســلة واالحتــاد العراقــي 
املركــزي بشــهادة تقديريــة جلهــوده الفنيــة واالداريــة التــي كان لهــا 
ــراق . ــتضافها الع ــي اس ــيا الت ــرب اس ــة غ ــاح بطول ــي جن ــرا ف ــرا كبي تاثي

اتحاد غرب اسيا والعراقي ُيكرم من عميد كلية التربية 
الرياضية

طاقــات  الربيعــي  ســخر  و 
اجنــاح  فــي  خدمــة  الكليــة 
البطولــة عــن طريــق اســهامه 
طالبــا   25 حوالــي  توجيــه  فــي 
وطالبــة مــن الكليــة وزجهــم فــي 
التنظيمــي  للجانــب  البطولــة 
اجنــاح  لغــرض  واالداري  والفنــي 
التأثيــر  للطلبــة  البطولــة،وكان 
االبــرز فــي اعطــاء طابع االنســيابية 
املهــم  لوجودهــم  للبطولــة 
التنظيــم  ناحيــة  مــن  واحليــوي 
هــؤالء  العميــد  شــكر  وبــدوره 
الطلبــة مثمنــا جهودهــم فــي 
تقــدمي االمثــل للرياضــة العراقيــة.

ــداد  ــة بغ ــي جامع ــة ف ــة املركزي ــتضافت املكتب اس
ــدوري للمجلــس االداري بحضــور رئيــس  االجتمــاع ال
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء عبد الرســول 

ومديــر املــوارد البشــرية االســتاذ حامــد شــعان.

المكتبة المركزية تستضيف االجتماع الدوري للمجلس االداري
هــدف االجتمــاع إلــى 
ادامــة العاقــة مابــن 
ــداد  ــة بغ ــة جامع رئاس
اجلامعــة  وتشــكيات 
تنفيــذ  لتســهيل 
القوانــن االداريــة النافذة 
االداري،  العمــل  فــي 
ــة  ــت اجللس ــا تناول كم
العامــة  التوجيهــات 
الوظيفــي  والتوصيــف 
تنفيــذ  وتعليمــات 

املوازنــة.

ــة  ــة بكلي ــة االجتماعي ــم اخلدم ــي قس ــي ف ــارك التدريس ش
ــى  ــن مصطف ــان ياس ــور عدن ــتاذ الدكت ــات االس ــة للبن التربي
ــد  ــار جتني فــي الورشــة املوســومة )اعــادة االندمــاج اجملتمعــي آث
ــة  ــا املؤسس ــي اقامته ــراق( الت ــتقبل الع ــى مس ــال عل األطف

ــراق. ــدة الع ــل وح ــن اج ــة م ــة  منظم ــة العراقي القانوني
وجــاءت مشــاركته بالورشــة عبــر القــاء محاضــرة بعنــوان 
ــن  ــار مســتقبلية(اذ تب ــة وآث ــات مجتمعي ــد األطفــال حتدي )جتني
مصطفــى ان العالــم اليــوم أصبــح عالــم مهــدد باخلــوف 
والســوق حاكمــاً وكل ذلــك بســبب منــو وتطــور الفكــر املتطــرف 

ــدوان .  ــة والع ــف واجلرمي ــى العن ــجع عل ــذي يش ال
كمــا تطــرق الباحــث فــي محاضرتــه الــى خطــورة التنظيمــات 
اإلرهابيــة التــي تشــكلت حتديــاً جديــاً لقيــم الدميقراطيــة 
ــت  ــاب حتول ــة اإلره ــة مكافح ــف ان قضي ــان وكي ــة اإلنس وكرام
ــح  ــاب ال مام ــال ان االره ــة  وق ــة – مجتمعي ــة وطني ــى قضي ال
لــه وال ديــن او جنســية انــه عــدو لإلنســانية ومكافحتــه واجــب 

ــع. اجلمي
ــج  ــذ برام ــى تنفي ــزت عل ــات ترك ــن التوصي ــدد م ــدمي ع ومت تق
واســتراتيجيات تنمويــة تعالــج مشــكات االطفــال وتعزيــز 
االدوار التنمويــة للمؤسســات العاملــة فــي هــذه اجملــاالت , 
وتعزيــز قــدرات أهلهــا وبلــورة مشــاريع تنمويــة حضاريــة فاعلــة 
تســتقطب طاقــات الشــباب وبنــاء الكفــاءات واملؤسســات 

ــد. ــاريع برش ــذه املش ــي ه ــى تبن ــرة عل ــادرة مباش الق

تجنيد األطفال في محاضرة يلقيها 
تدريسي في التربية للبنات  

حصــل طالــب املرحلــة الرابعــة فــي كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم 
الرياضــة بجامعــة بغــداد حســن فــاح علــى امليداليــة الذهبيــة 
فــي بطولــة العــرب اللعــاب القــوى املقامــة فــي جمهوريــة مصــر 

طالب من كلية التربية البدنية يحصل على الميدالية الذهبية في 
بطولة العرب اللعاب القوى بمصر

العربيــة بلعبــة القفــز العالــي 
محققــا ارتفاعــا قــدره 2.17 
ســم .واعــرب عميــد كليــة 
وعلــوم  البدنيــة  التربيــة 
الدكتــور  االســتاذ  الرياضــة 
عــدي الربيعــي عــن فرحــه ازاء 
ــاز  ــذا االجن ــب ه ــق الطال حتقي
علــى املســتوى العربــي ، واعــدا 
اخلامــات  بهــذه  االهتمــام 
واملواهــب الشــبابية وتطويــر 
ــل  ــن اج ــة م ــم البدني قدراته
حتقيــق اجنــازات علــى املســتوى 

ــي. ــيوي والدول االس

طلبة كلية االعالم ينتجون 50 فيديو جرافيك لتسويق ثقافة األنترنت

أنتــج عــدد مــن طلبــة العاقــات العامــة فــي كليــة اإلعــام بجامعة 
ــة  ــة صحيح ــويق ثقاف ــي لتس ــك تعليم ــو جرافي ــداد، 50 فيدي بغ

ــت املتعــددة فــي اجملتمــع العراقــي. الســتخدامات األنترن
ــور  ــة الدكت ــي الكلي ــة ف ــة الرقمي ــات العام ــتاذ العاق ــد أس وأك
ــى  ــا عل ــرى تنفيذه ــي ج ــات الت ــمري أن احملتوي ــام الش ــد حس صف

ــي  ــك تات ــو جرافي ــكل فيدي ش
العملــي  التطبيــق  ضمــن 
ــبة  ــية ، وأن نس ــادة الدراس للم
ــة  ــا الطلب ــي حققه ــاز الت اإلجن
وصلــت  اإلنتــاج  هــذا  فــي 
نحــو 50%، مضيفــاً أن نهايــة 
نيســان اجلــاري ســيكون املوعــد 
احملتويــات  إلمتــام  النهائــي 
ــع  ــم وض ــر انت ــن. ويذك اخلمس
ــاج  ــة إلنت ــة وفني ــروط عملي ش
ــع  ــق م ــا يتواف ــواد، ومب ــك امل تل
العراقــي  املســتخدم  عــادات 
واحتياجاتــه، مؤكــداً أن هــذه 
املــواد ســيجري نشــرها عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي 

مطلــع الشــهر املقبــل.

ــي  ــان اجلامع ــات املهرج ــت فعالي اختتم
الدولــي للســينما والتلفزيــون بــدورة 
الفنــون  قســم  نظمــه  والــذي   34
ــة  ــي  كلي ــة ف ــينمائية والتلفزيوني الس
ــن  ــر م ــاركة اكث ــة ومبش ــون اجلميل الفن
25 فيلمــا عربيــا واجنبيــا واكثــر مــن 100 
فيلــم طابــي مــن مختلــف املوضوعــات 
التــي تنوعــت مابــن الروائيــة والوثائقيــة 

ــورة ــة ومتط ــات حديث ــق تقني وف
ــة  ــون اجلميل ــة الفن ــد كلي ــى عمي والق
الدكتــور رعــد عبــد اجلبــار  االســتاذ 
ــي  ــان اخلتام ــت البي ــة تضمن ــر كلم ثام
التحكيميــة  اللجنــة  العضــاء 
للمهرجــان ببــروز التوظيــف التقنــي فــي 

كلية الفنون الجميلة تختتم فعاليات المهرجان الجامعي الدولي 
للسينما والتلفزيون بدورة 34

ــن  ــاج واالنيميش ــر واملونت ــال التصوي مج
ومامســة االعمــال املنجــزة مــن الواقــع 
ــاليب  ــوع االس ــن تن ــا ع ــي ، فض العراق
ــن  ــام ماب ــي االف ــة ف ــات الفني واالجتاه
الواقعــي واالنطباعــي باالضافــة الــى 
اســتلهام اجلوانــب النظريــة فــي اجلانــب 

التطبيقــي للمشــاريع الطابيــة

ــم  ــوز  فيل ــان بف ــج املهرج ــت نتائ واعلن
)The Shoot(  للطالــب عبــاس هاشــم 
فيلــم  وحصــل  الذهبيــة..  باجلائــزة 
ــب  ــي طال ــد عل ــب محم ــة( للطال )وثيق
ــاز  ــزة الفضية.وح ــى  اجلائ ــان عل الغضب
حفــل انطــاق فعاليــات املهرجــان الدولي 
ــى  ــم عل ــذي اقي ــينماوالتلفزيون ال للس
قاعــة احلكيــم فــي جامعــة بغــداد علــى 
اهتمــام واســع  وحضــور  فاعــل مــن 
ــخصيات  ــن والش ــن واخملرج ــدن الفنان ل
القنــوات  الــى  باالضافــة  االكادميــة 
التــي  الفضائيــة والصحــف واجملــات 
نقلــت هــذا احلــدث الفنــي االكادميــي 
املتميــز والفريــد علــى ســاحة الســينما 

ــة العراقي

ــة  ــي جامع ــة اآلداب ف ــت كلي افتتح
اللغــة  تعليــم  مختبــر  بغــداد 
اللغــة  قســم  فــي  اليابانيــة 
ــة  ــس اجلامع ــور رئي ــة بحض االجنليزي
ــن  ــاء عبداحلس ــور ع ــتاذ الدكت األس
كليــة  وعميــد    ، عبدالرســول 
األســتاذ  بغــداد  جامعــة  اآلداب 
عايــد  فليفــل  صــاح  الدكتــور 
فــي  اليابانــي  والســفير   ، اجلابــري 
هاشــيموتو. العــراق ناوفومــي 

اآلداب فــي  وأوضــح عميــد كليــة 
يأتــي  اخملتبــر  افتتــاح  ان  كلمتــه 
املثمــر بــن  التعــاون  كجــزء مــن 
ــة  ــات الياباني ــداد واجلامع ــة بغ جامع
الدراســات  برنامــج  وكذلــك 

كلية اآلداب في جامعة بغداد تفتتح مختبر تعليم 
اللغة اليابانية

. التأريــخ  قســم  فــي  اليابانيــة 
ــداد  ــة بغ ــس جامع ــدث رئي ــا حت فيم
جامعــة  بــن  التعــاون  هــذا  ان 
اليابنيــة  واجلامعــات  بغــداد 
التعــاون  وتطويــر  لدعــم  جــاء 
العلمــي والثقافــي بــن البلديــن  .

الســفير  قــال  جانبــه  ومــن 
ملتزمــة  اليابــان  ان  اليابانــي 
بتقــدمي الدعــم للشــعب العراقــي 
بعــد  هــذا  يأتــي  اذ   ، واجلامعــات 
ــات  ــى العاق ــاً عل ــن عام ــرور ثمان م
ــان. ــراق والياب ــن الع ــية ب الدبلوماس
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ــة  ــى مجموع ــي عل ــخ الطبيع ــف التاري ــز ومتح ــل مرك حص
ــب  ــة حلق ــورات املنقرض ــرات الداينص ــمات و مصغ ــن مجس م
زمنيــة مختلفــة بائــدة ، تعــود النــواع عــدة مــن هــذه احليوانــات 

ــة. املنقرض
إذ أهــدى امللحــق التجــاري العراقــي الســابق فــي دولــة الصــن 
الدكتــور أنــور فاضــل البهادلــي مجموعة مــن الداينصــورات الى 

متحف التاريخ الطبيعي يحصل على مجسمات لحيوانات منقرضة 
من دولة الصين

ــية  ــات الرئيس ــة املعروض قاع
ــف  ــوث و متح ــز بح ــي مرك ف
ــي  ــي العراق ــخ الطبيع التاري
عــن  البهادلــي  أعــرب  و   ،
ــة  ــوم الطبيعي ــغفه بالعل ش
و   ، العمــوم  وجــه  علــى 
و  االحافيــر  و  احليــاة  علــوم 
علــى  املنقرضــة  احليوانــات 
وجــه اخلصــوص ، و إســتعداده 
هــذه  مبثــل  املركــز  لدعــم 
االنشــطة العلميــة .وتعــد 
التجــاري  امللحــق  بــادرة 
ــة  ــي دول ــابق ف ــي الس العراق
ــن  ــدة م ــابقة فري ــن س الص
ــوث  ــز بح ــم مرك ــا لدع نوعه
ــي  ــخ الطبيع ــف التاري و متح

العراقــي 

ــن  ــادرة ع ــة الص ــات دولي ــة دراس ــت مجل حصل
والدوليــة  االســتراتيجية  الدراســات  مركــز 
يصــدر  الــذي  العربــي  التأثيــر  علــى معامــل 
عــن مشــروع معامــل التأثيــر العربــي اخلــاص 
 باجملــات العلميــة التــي تصــدر باللغــة العربيــة .
ويعمــل فريــق مجلــة دراســات دوليــة فــي مركــز 
الدراســات االســتراتيجية جاهــدا للحصــول علــى 
ــة.  ــات العلمي ــب اجمل ــي ترتي ــة ف ــز متقدم مراك
ــتراتيجية  ــات االس ــز الدراس ــرة مرك ــأت مدي وهن
ــري  ــام العام ــورة ابتس ــتاذ الدكت ــة االس والدولي
ــل  ــى معام ــة عل ــول اجملل ــد حص ــة بع ــق اجملل فري

ــي. ــر العرب التأثي

مجلة مركز الدراسات الدولية تحصل على 
معامل التأثير العربي

نظــم مركــز بحــوث الســوق 
املســتهلك  وحمايــة 
بعنــوان  نقاشــية  حلقــة 
ــا  ــة وتأثيره ــاس املائي )األكي
واحليــوان(  اإلنســان  علــى 
التدريســية فــي  قدمتهــا 
املركــز املــدرس املســاعد دعاء 
ــت فيهــا عــن داء  عــادل حتدث
األكيــاس املائيــة الــذي يعــد 
ــراض  ــر األم ــم وأخط ــن أه م
املشــتركة  الطفيليــة 
بــن اإلنســان واحليــوان وان 
هــي  الرئيســي  املســبب 
الــدودة الشــريطية الكاملــة
 .Echinococcusgranulosus
ــوان  ــان واحلي ــاب اإلنس اذ يص
وذلــك بانتقــال بيــوض الدودة 
عــن  إليهمــا  الشــريطية 
طريــق الغــذاء واملــاء امللــوث.
مــرض  ان  عــادل  واكــدت 
ــه  ــاس داء صامــت ميكن األكي
اجلســم  فــي  يقطــن  أن 
متتــد  قــد  طويلــة  مــدة 

األكياس المائية وتأثيرها على اإلنسان والحيوان في حلقة نقاشية في 
جامعة بغداد

ــكات  ــبب مش ــن وجودهويس ــل أن يعل ــة قب ــنوات طويل س
ــروة  ــان والث ــاة االنس ــى حي ــورة عل ــة ذات خط ــة وبائي صحي
احليوانيــة ومضاعفــات خطيــرة تــؤدي الــى الوفــاة فضــا عــن 
اخلســائر االقتصاديــة  متمثلــة بكلفــة التشــخيص والعــاج 
ــرة  ــرطان العراقلكث ــرض س ــرف مب ــو يع ــيطرة وه ــرق الس وط
اإلصابــات بــه، ومــا زال يشــكل مشــكلة خطيــرة فــي 
ــذرو  ــو احل ــة ب ه ــدرء االصاب ــه ل ــن فعل ــا ميك ــر م ــاد وخي الب
ــر  ــائبة غي ــط الس ــكاب والقط ــاه ال ــاً جت ــة خصوص النظاف
امللقحة.فضــا عنالتوعيــة العامــة والتثقيــف الصحــي 
بــن كل فئــات اجملتمــع مــن خطــورة األكيــاس املائيــة .

ــز  ــن مرك ــث م ــارك الباح ش
االســتراتيجية  الدراســات 
والدوليــة بجامعــة بغــداد 
الدكتــور احمــد هــادي فهــد 
فــي مؤمتــر احتــاد املؤرخــن 
والــذي  الدولــي  العــرب 
عقــد حتــت عنــوان )اوجــه 
املســلمن  بــن  التســامح 
ــخ  ــال التاري ــيحين خ واملس
.  ) واحلديــث  االســامي 
ــة  ــي ورق ــث ف ــش الباح وناق
تعامــل  كيــف  عملــه 
الديانــات  مــع  االســام 
عــن  فضــا   ، االخــرى 
التعامــل مــع االديــان عــن 

باحث من جامعة بغداد يشارك في المؤتمر الدولي للمؤرخين 
العرب

الدينيــة  وهوياتهــم  االقليــات  علــى  احلفــاظ  طريــق 
. معتقداتهــم  مــن  معتقــد  بــأي  املســاس  وعــدم 

ملــا  مشــاركة  شــهادة  علــى  الدكتــور  وحصــل 
اجنــاح  فــي  رصينــة  علميــة  معلومــات  مــن  قدمــه 
. العــرب  للمؤرخــن  الدولــي  الســنوي  املؤمتــر 

مركــز  مــن  الباحــث  شــارك 
االســتراتيجية  الدراســات 
بغــداد  جامعــة  فــي  والدوليــة 
الــرزاق  عبــد  عــاء  الدكتــور 
العلمــي  املؤمتــر  فــي  مطلــك 
)البحــث  عنــوان  حتــت  الدولــي 
 ) البينيــة  والدراســات  العلمــي 
الــذي عقــد بــن كليتــي اآلداب 
بجامعــة القاهــرة وكليــة التربيــة 
االساســية فــي جامعــة بابــل .
فــي  مطلــك  الدكتــور  وتنــاول 
الوطيــدة  العاقــة  بحثــه 
ــة و  ــم السياس ــن عل ــودة ب املوج
ــن  ــي ع ــذي يأت ــا وال االنثروبولوجي
طريــق دراســة النظــم السياســية 
اي  فــي  السياســية  والعمليــة 
ــة  ــا مبثاب ــدان وعده ــن البل ــد م بل
دراســة كجــزء مــن اجملتمــع واحليــاة 
فــي  تطورهــا  وتتبــع  البشــرية 
اجملتمعــات اخملتلفــة ومــدى تأثيرهــا 
والصراعــات  االحــداث  علــى 
السياســية وعاقتهــا بالتغييــرات 

باحث من مركز الدراسات الدولية بجامعة 
بغداد يشارك في مؤتمر علمي بجامعة القاهرة

عبــر التاريــخ ومــن اجــل تطبيــق اليــات 
علــم االنثروبولوجيــا السياســية علــى 
ــر  ــي املعاص ــي العراق ــع السياس الواق
السياســية  البنــى  تفكيــك  وجــب 
وارتباطاتهــا اجملتمعيــة الــى حالــة مــن 
التــأزم فــي الواقــع السياســي العــراق .
كمــا منــح رئيــس املؤمتــر عميــد كليــة 
ــور  ــرة الدكت ــة القاه ــي جامع االداب ف
احمــد الشــربيني الدكتــور عــاء عبــد 
ــا  ــر تثمين ــكر وتقدي ــاب ش ــرزاق كت ال
جلهــوده املميــز فــي اجنــاح املؤمتــر .

شــاركت التدريســية فــي شــعبة النشــاطات الطابيــة بكليــة التربيــة 
ــا  ــورة رن ــداد الدكت ــة بغ ــي جامع ــم ف ــن الهيث ــة /اب ــوم الصرف للعل
ــة االول فــي  ــرأة العربي ــوان فــي اعمــال مؤمتــر رياضــة امل ــد عل ــد اجملي عب

ــة. ــر العربي ــة مص جمهوري
ــر برنامــج تعليمــي  وجــاءت مشــاركة عبــد اجمليــد ببحثهــا املوســوم )أث
التواصــل  املغلقــة ملواقــع  الدردشــة  مقتــرح باســتخدام حجــرات 
االجتماعــي فــي تنميــة املعرفــة الرياضيــة وقابليــة االحتفــاظ فــي كــرة 
ــتحداث  ــى اس ــدف ال ــذي يه ــة( و ال ــة االعدادي ــات املرحل ــلة لطالب الس
التواصــل  برامــج  احــد  علــى  مغلقــة  الكترونيــة  دردشــة  غرفــة 
االجتماعــي )الواتــس اب ( واعــداد برنامــج تعليمــي تثقيفــي عــن لعبــة 
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كــرة الســلة فضــا عــن التعــرف 
البرنامــج  تأثيــر  مــدى  علــى 
ــة  ــي تنمي ــرح ف ــي املقت التعليم
اجلانــب املعرفــي بكــرة الســلة 
لطالبــات  االحتفــاظ  وقابليــة 
ــتخدمت  ــة االعدادية    واس املرحل
ذو  التجريبــي  املنهــج  الباحثــة 
املتكافئــة  الواحــدة  اجملموعــة 
ــة  ــدي اضاف ــي وبع ــن قبل بأختباري
ــاظ . ــة االحتف ــار قابلي ــى اختب ال
علــى  الباحثــة  اوصــت  كمــا 
ــتخدام  ــو اس ــه نح ــرورة التوج ض
التعليــم االلكترونــي بأشــكاله 
ــة  ــة و للمــواد الدراســية كاف كاف
وتدريــب املدرســن واملعلمــن علــى 
ــن  ــا ع ــه  فض ــل ب ــة العم كيفي
تعريــف النــاس واجملتمــع باجلوانــب 
ــة فــي اســتخدام مواقــع  االيجابي
التواصــل االجتماعــي واالســتفادة 

ــاالت . ــع اجمل ــي جمي ــا ف منه

نظمــت عمــادة كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد 
بالتعــاون مــع وزارتــي الصحــة والداخليــة حلقــة 
نقاشــية بعنــوان » ال للمخــدرات« وذلــك بحضــور 

رســمي واكادميــي وطابــي كبيــر .
وهدفــت احللقــة التــي القــى محاضراتهــا نخبــة 
تطويــر  آليــة  وضــع  الــى  املتخصصــن  مــن 
البرنامــج التعاونــي بــن وزارات الصحــة والداخلية 
ــي  ــي والبحــث العلمــي ف ــم العال ــي التعلي وممثل
مجــال إجــراء البحــوث العلميــة والدراســات 
املتعلقــة مبكافحــة اخملــدرات وانتشــارها والتعريف 
باضرارهــا واملــواد القانونيــة التــي حتاســب عليها .
ــم  ــع قس ــاق م ــية االتف ــة النقاش ــت احللق واوص
ــادل  ــى تب ــوم عل ــة العل ــاء فــي كلي ــم الكيمي عل
املعلومــات وباالشــتراك مــع دائــرة الطــب العدلــي 
للتعريــف باليــة عمــل البصمــة الكيميائيــة 
ــة  ــادر صناع ــى مص ــرف عل ــدرة والتع ــواد اخمل للم
هــذه الســموم، واالتفــاق علــى تزويــد وزارة الصحة 
العقليــة  واملؤثــرات  اخملــدرات  وجلنتهــا التــاف 
بتفاصيــل الطــرق الصحيحــة لاتــاف بــدون تــرك 
آثــار بيئيــة علــى اجملتمــع، واالتفــاق علــى تســهيل 
ــة  ــوث العلمي ــراء البح ــي إج ــن ف ــة الباحث مهم
ــة خدمــة  ــات والنمــاذج املطلوب وتزويدهــم بالعين
للصالــح العــام، وعــرض مقتــرح مشــروع قدمتــه 
ــا باســتمكان انشــطة  ــوم والتكنولوجي وزارة العل

ــي . ــج والتعاط التروي

جامعة بغداد تعرف اليه عمل البصمة 
الكيميائية للمواد المخدرة

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد بجامعــة بغــداد مناقشــة رســالة ماجســتير 
للطالبــة زهــراء فــارس خليــل  املوســومة )ســعر صــرف الدينــار العراقــي بــن 
ضغــط االنفــاق احلكومــي وأليــة نافــذة العملــة (.ومتثلــت اهميــة البحــث فــي 
ــره باإلنفــاق وآليــة  ــار العراقــي وتأث ــن ســعر الصــرف الدين ــل العاقــة ب حتلي
نافــذة العملــة، عبــر تتبــع اثــار اســتعمال النافــذة علــى عــرض النقــد وتعقيم 
ــادة االنفــاق مــن اجــل جتنــب االرتفــاع فــي  املعــروض النقــدي الناجتــة عــن زي
ــط  ــاب الضغ ــى حس ــذا كان عل ــار، اال إن ه ــة الدين ــاض قيم ــعار وانخف االس
علــى االحتياطيــات الدوليــة  .كمــا قدمــت الباحثــة توصيــات عديــدة ، اهمهــا 
ــق وضــع سياســة اصــاح  وضــع اخلطــط واالســتراتيجيات الازمــة عــن طري
اقتصــادي وفــق اعــادة هيكليــة االقتصــاد علــى املســتوى الكلــي واالقطاعــي، 

جامعة بغداد تناقش سعر صرف الدينار العراقي 

ــة  ــة االنتاجي ــادة الطاق مــن اجــل زي
فــي  احلكومــي  االنفــاق  وضبــط 
وضــع معاييــر محــددة األولويــات 
االنفــاق العــام وذلــك مــن اجــل 
ــتيرادات  ــى االس ــب عل ــض الطل خف
العــراق  ايــرادات  مصــادر  وتنويــع 
بــدل  االجنبيــة  العملــة  مــن 
ــي  ــاع النفط ــى القط ــاد عل االعتم
ورفــع نســبة مســاهمة القطاعــات 
احمللــي  النــاجت  الــى  االنتاجيــة 
ــار  ــن الثم ــتفادة م ــي واالس االجمال
التــي حققتهــا السياســة النقديــة 
عبــر احملافظــة علــى املســتوى العــام 
التضخــم،  مــن  واحلــد  لاســعار 
توجهــات  هندســة  واعــادة 
اجلانــب  نحــو  املاليــة  السياســة 
دعــم  اجــل  مــن  االســتثماري، 
التنميــة االقتصاديــة وزيــادة الطاقــة 
االنتاجيــة فــي مختلــف القطاعــات.

املعلومــات  ونظــم  اجلغرافيــة  قســم  نظــم 
بغــداد  اآلداب بجامعــة  كلّيــة  فــي  اجلغرافيــة 
األبعــاد  بـــ)  املوســومة  العلميــة  النــدوة 
.  ) العــراق  فــي  الســكان  لبطالــة  اجلغرافيــة 

ــى أهــم مشــكات  ــى التعــرف عل ــدوة إل وهدفــت الن
الســكان فــي العــراق ومنهــا البطالــة، اذ بلــغ حجــم 
ــل  ــف عاط ــمائة أل ــن وخمس ــة ماي ــن اربع العاطل
الشــباب  شــريحة  مــن  منهــم  كبيــرة  نســبة 
فــي  الرئيســة  الدخــل  مصــادر  مــن  فالعمــل   ،
فــي  األســر  معيشــة  مســتوى  لتأمــن  العــراق 

       كلية االداب تاالبعاداالبعاد الجغرافية لبطالة السكان في العراق 
ــراق  ــة الع ــك ان فرص ــددة ، وكذل ــا املتع ابعاده
كبيــرة للنمــو االقتصــادي وارتفــاع مســتوى 
منهــا  اخــرى  متعــددة  وعوائــد   ، املعيشــة 
فيمــا  واجتماعيــة  ودميوغرافيــة  سياســية 
لــو اســتثمر الســكان فــي مجــال العمــل .

وناقشــت النــدوة موضــوع التحديــات التــي 
تواجــه حتريــك ســوق العمــل ، عن طريــق التحدي 
األكبــر فــي ضعــف ســوق العمل فــي توافــر هذه 
الفــرص امــام العــرض الكبيــر لطالبــي العمــل 
ــاص . ــاع اخل ــة القط ــو تنمي ــد ه ــال الوحي واجمل
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