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بقـلم رئيس التحرير
أ. م. د عادل عبد الرزاق

ــا  ــا وطلبته ــا وعلمائه ــو بعلمه ــي تزه ــام 1957 وه ــها ع ــذ تأسيس   من
الجميلــة  تــزداد جمــاال وتألقــا بحدائقهــا وباحاتهــا  يــوم  بعــد  ويــوم 
 , المختلفــة  والزينــة  الزيتــون  واشــجار  والنخيــل  بالــورد  المزينــة 
لتبــدو  الشــامخ  وبرجهــا  وقوســها  ونافوراتهــا  جداولهــا  عــن   

ً
فضــا

العاصمــة  قلــب  فــي  االرض  علــى  اللــه  جنــة  وكانهــا  بغــداد  جامعــة 
جزيــرة  شــبه  كانهــا  دجلــة  نهــر  ضفــاف  بيــن  تنســاب  وهــي  بغــداد 
اخضــر. وحــزام  بمجــرى  ويزينهــا  ويعانقهــا  بهــا  يحيــط  حيــث 
كل الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا الجنــود المجهولــة فــي ام الجامعــات 
تزينهــا  خــال  مــن  والخدمــات  البســتنه  موظفــي  مــن  العراقيــة 
الحشــائش  وغــرس  النــادرة  واالشــجار  النباتــات  باجمــل  وتشــجيرها 
بغــداد. العاصمــة  قلــب  فــي  خضــراء  واحــة  منهــا  جعــل  الخضــراء 
ــي  ــة ف ــال الطبيع ــن جم ــتلهم م ــة ويس ــواء نقي ــع بأج ــا يتمت ــب فيه الطال
ــرت كل  ــد اثم ــوم ق ــة ,والي ــاته االكاديم ــة ودراس ــكاره العلمي ــة اف الجامع
التصنيفــات  المتقدمــة فــي  المراتــب  هــذه الجهــود باحتــال الجامعــة 
ــرق  ــي الش ــات ف ــل الجامع ــن اجم ــدة م ــات واح ــون ام الجامع ــة لتك العالمي
ــا . ــي اروقته ــول ف ــا وتج ــن زاره ــراف كل م ــذا بأعت ــم وه ــط والعال االوس
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.
التقــدم  علــى  وطلبتهــا  واســاتذتها  برئاســتها  الجامعــة  حــرص  أن 
واالزدهــار طــوال الســنوات الماضيــة قــد اثمــرت بتحقيــق االنجــازات 
العلميــة علــى مختلــف الصعــد واخرهــا فــي تصنيــف التايمــز البرطانــي 
لعــام 2019 حيــث حققــت المرتبــة 801 عالميــا مــن بيــن 1250 جامعــة 
 عــن حصولهــا مؤخــرًا علــى المركــز )201-250( ضمــن 

ً
عالميــة فضــا

االســيوية  القــارة  فــي  الجامعــات  الفضــل  البرطانــي  التايمــز  تصنيــف 
ــي  ــى المســتوى الوطن لعــام 2019 لتتفــرد ام الجامعــات بهــذا االنجــاز عل
بالتميــز والمنافســة فــي المحافــل الدوليــة فــي مجــال نشــر البحــوث العلميــة 
ــأِت  ــم ت ــازات ل ــذه االنج ــم وه ــبة للتعلي ــة المناس ــر البيئ ــة وتوفي الرصين
ال بتظافــر جهــود اســاتذتها وطلبتهــا الذيــن حرصــوا علــى تحقيــق 
تلــك االنجــازات فــي مختلــف الصعــد فالبعــض ســابق الوقــت وتحــدى 
ــة  ــاالت العالمي ــي المج ــرها ف ــة ونش ــوث العلمي ــاز البح ــى انج ــاب عل الصع
 عــن 

ً
الرصينــة والمشــاركة فــي المؤتمــرات والفعاليــات الدوليــة فضــا

الســعي لتطبيــق البرنامــج الحكومــي الــذي تســعى فيــه وزارة التعليــم 
ــي  ــي ف ــم العال ــاء بالتعلي ــكياتها لارتق ــكل تش ــي ب ــث العلم ــي والبح العال
العــراق الــى مكانتــه وترصيــن الجامعــات لتنافــس الجامعــات العالميــة.
العزيــزة وجامعاتنــا  الحبيــب  عراقنــا  لخدمــة  الجميــع  اللــه  وفــق 

  أم الجامعات واحة خضراء  
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زار رئيــس مجلــس النــواب املهنــدس 

ــداد  ــة بغ ــي  جامع ــد احللبوس محم

اجلامعــة  رئيــس  باســتقباله  وكان 

االســتاذ الدكتــور عــاء عبد احلســن 

ــول . ــد الرس عب

واثنــى احللبوســي علــى ام اجلامعــات 

ــرح  ــذا الص ــة ه ــى اهمي ــداً عل مؤك

رفــد  الــذي  الكبيــر  العلمــي 

والقطــاع  احلكوميــة  املؤسســات 

العربيــة  الــدول  واغلــب  اخلــاص 

بالكفــاءات العلميــة واملهنيــة نظــراً  

ــة  ــات العراقي ــه ام اجلامع ــا قدمت مل

ــاالت  ــي مج ــة ف ــازات رصين ــن اجن م

علــى  مؤكــداً   ، العلمــي  البحــث 

ــات  ــن االمكان ــتفادة م ــة االس اهمي

هــذه  مــن  والعلميــة  البشــرية 

اجلامعــة فــي املؤسســة التشــريعية 

املقبلــة.

ــة  ــس جامع ــب رئي ــه، رح ــن جانب م

بغــداد بزيارتــه وقــدم شــرحاً مفصــاً 

رئيس مجلس النواب المهندس محمد الحلبوسي يزور ام الجامعات

عــن دور اجلامعــة العلمــي واملهنــي فــي 

مختلــف اجملــاالت ، مؤكداً للحلبوســي  

ان اجلامعــة مســتعدة لرفــد الســلطة 

التشــريعية  مبختلــف التخصصــات 

واملاليــة  والهندســية  الطبيــة 

مجالــي  عــن  فضــاً  واالقتصاديــة، 

القانــون والسياســة.

عــن  الطرفــان  وتباحــث 

ام  بــن  التنســيق  اهميــة 

النــواب  اجلامعــات  ومجلــس 

ضمــن عقــد اتفاقيات لاســتفادة 

ــر  ــة لتطوي ــرات العلمي ــن اخلب م

ــي  ــواب االعراق ــس الن ــل مجل عم

فــي عمليــة تشــريع القوانــن 

املؤمتــرات  اقامــة  عــن  ، فضــاً 

والنــدوات وورش العمل املشــتركة 

فــي القضايــا السياســية واملالية 

الطبيــة  وحتــى  واالقتصاديــة 

ليتــم انضــاج وســقل  بعــض 

ــق  ــي تنبث ــن الت ــاريع القوان مش

ــي . ــواب العراق ــس الن ــن مجل م

والوفــد  احللبوســي  ان  ويذكــر 

ورشــة  حضــر  لــه  املرافــق 

ــل  ــدة التأهي ــا وح ــل نظمته عم

ــوم  ــة العل ــي كلي ــف ف والتوظي

واطــاق برنامــج عــام 2019 برفقة 

وزيــر االســكان الســابق املهنــدس 

ــا  ــي كم ــب الدراج ــد صاح محم

جتــول فــي بعــض اروقــة  اجلامعة.

الظواهــر  رصــد  جلنــة  تابعــت    
الفلــك  قســم  فــي   الفلكيــة  
ــة  ــوم جامع ــة العل ــاء بكلي والفض
بغــداد احلــدث التاريخــي الفلكــي 
عامــة  ية  ر ـ البشـ شــهدته  الــذي 
ــان  ــر اإلع ــة، إث ــك خاص ــم الفل وعل
عــن التقــاط اول صــورة لثقب أســود، 
ــرات  ــتة مؤمت ــق س ــن طري ــك ع وذل
ــراءات  ــب الق ــة عق ــة متزامن صحفي
التــي حصــل عليهــا تلســكوب )أفــق 
احلــدث( و املتعلقــة بالثقــب األســود 
الهائــل فــي مركــز اجملــرة مســييه 87 
 Event Horizon( الرائــد  للمشــروع 
ــور  ــكوب املذك Telescope( او التلس
ــود  ــام 2012 بجه ــاؤه ع ــذي مت إنش ال

فريق رصد الظواهر الفلكية في كلية العلوم يتابع الحدث التاريخي 
الفلكي الول صورة للثقب االسود

البيئــة  لرصــد  خصيصــا  دوليــة 
ــب. ــذا الثق ــة به احمليط

الفلــك  قســم  متابعــة  وهدفــت 
الفضــاء فــي كليــة العلــوم لهــذا 
البــث  طريــق  عــن  املهــم  احلــدث 
//:http املباشــر وفــي املوقــع اإللكترونــي
رئيســة  وباشــراف   .lR9Hr/in.socsi
ــرزاق(  ــد ال ــان عب ــورة )ب ــم الدكت القس
وعــدد مــن اســاتذته ملــا لهــذا املوضــوع 
مــن اهميــة فــي تطويــر علــم الفلــك 
عليهــا  يعمــل  التــي  والدراســات 
بوصفــه القســم الوحيــد املتخصــص 
فــي العــراق وحتــى يكــون مواكبــا 
ــة  ــة والفلكي ــداث الفضائي ــكل االح ل

العامليــة .

 Event( مشــروع  فكــرة  وتتلخــص 
جمــع  فــي   )Horizon Telescope
ثمانيــة تلســكوبات راديويــة عماقــة 
موجــودة فــي مختلــف أنحــاء كوكــب 
االرض فــي تلســكوب واحــد افتراضــي 
علــى  وقــدرة  قــوة  األكثــر  يعــد 
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 

ــي. ــدث( العامل ــق احل ــكوب )اف تلس
عبــارة  األســود  الثقــب  ان  ويذكــر 
فيهــا  بــؤرة مظلمــة تصــل  عــن 
إذ  هائــل،  مســتوى  إلــى  اجلاذبيــة 
يكــون للجاذِبيــة فيــه قُــوة َشــد 
كبيــرة ال يســتطيع حتــى الضــوء 
الُهــروب ِمنــه، وَتكــون هــذِه اجلاذبيــة 
ــي  ــت ف ــادة ُضغط ــداً ألن امل ــًة ِج قَِوي
أن  وهــذا ميكــن  مســاحة صغيــرة 
ــأ  ــم، وينش ــوت جن ــا مي ــُدث ِعندم يَح
ــر  ــل عم ــا يص ــود عندم ــب األس الثق
النجــم إلــى نهايتــه، وحــن تتاشــى 
الطاقــة التــي حتافــظ علــى متاســكه 
ــار  ــة االنهي ــدأ مرحل ــه، فتب ــي حيات ف

ويحصــل انفجــار هائــل.

http://socsi.in/lR9Hr?fbclid=IwAR2kRiCHBtdBY64LubJKg_nW0mn45A7SSbH_XkQveXwczr-V-UEnAr1AZxg
http://socsi.in/lR9Hr?fbclid=IwAR2kRiCHBtdBY64LubJKg_nW0mn45A7SSbH_XkQveXwczr-V-UEnAr1AZxg
http://socsi.in/lR9Hr?fbclid=IwAR2kRiCHBtdBY64LubJKg_nW0mn45A7SSbH_XkQveXwczr-V-UEnAr1AZxg
http://socsi.in/lR9Hr?fbclid=IwAR2kRiCHBtdBY64LubJKg_nW0mn45A7SSbH_XkQveXwczr-V-UEnAr1AZxg


7 6

University Of Baghdad   جامعة بغداد University Of Baghdad   جامعة بغداد

بغــداد  مهرجــان  فعاليــات  انطلقــت 
ــون  ــينما والتلفزي ــي للس ــي اجلامع الدول
بدورتــه الرابعــة والثاثــن  والــذي ينظمه 
قســم الفنــون الســينمائية والتلفزيونية 
ــة  ــة  بجامع ــون اجلميل ــة الفن ــي  كلي ف
فــي  احلكيــم  قاعــة  علــى  و  بغــداد، 
اجلامعــة االم، مبشــاركة عــدد كبيــر مــن 
ــة املنتجــة هــذا العــام،  ــام  الطابي االف
ــة،  ــة واالجنبي ــام العربي ــن االف ــا ع فض
ومعرضــا للصــور الفوتوغرافيــة وبحضور 
مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون 
االداريــة االســتاذ الدكتــور حــارث ابراهيــم 

جعفــر.
ــة  ــورة الفاحت ــراءة س ــل بق ــتهل احلف اس
وعــزف  العــراق  شــهداء  أرواح  علــى 

الوطنــي النشــيد 

بحضور مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون االدارية
 انطالق الدورة الرابعة والثالثين لمهرجان بغداد الدولي الجامعي للسينما والتلفزيون

اعالم الجامعة /  محمد سمير جميل

بعدهــا القــى االســتاذ الدكتــور رعــد 
ــون  ــة الفن ــد كلي ــر عمي ــار ثام ــد اجلب عب
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 
ــاركات   ــن املش ــراً م ــدداً كبي ــتوعب ع يس

ــة. الدولي
ــون  ــم  الفن ــس قس ــد رئي ــه أك ــن جانب م
االســتاذ  والتلفزيونيــة   الســينمائية 
الدكتــور بــراق انــس املــدرس  فــي كلمتــه 
ــذا  ــة ه ــاركات الطابي ــدد املش ــى ان  ع ال
ــا ،وان  ــن 70 فيلم ــر م ــت اكث ــام بلغ الع
حجــم املشــاركات الدوليــة بلغــت 25 

ــا. ــة ايض ــة واجنبي ــن دول عربي ــا م فيلم
وفــي ختــام املهرجــان القــى عميــد كلية 
الفنــون اجلميلــة االســتاذ الدكتــور رعــد 
عبــد اجلبــار ثامــر كلمــة تضمنــت البيــان 
ــة  ــة التحكيمي ــاء اللجن ــي ألعض اخلتام
ــف  ــروز التوظي ــل ب ــن اج ــان م للمهرج
ــاج  ــر واملونت ــال التصوي ــي مج ــي ف التقن
واالنيميشــن ومامســة الواقــع العراقــي 
لاعمــال املنجــزة ، فضــا عــن تنــوع 
االســاليب واالجتاهــات الفنيــة فــي االفام 
مابــن الواقعــي واالنطباعــي ، فضــا عــن 
اســتلهام اجلوانــب النظريــة فــي اجلانــب 

ــة التطبيقــي للمشــاريع الطابي
كمــا مت تكــرمي  معــاون العميــد للشــؤون 
االداريــة االســتاذ  الدكتــور فرحــان عمــران 
موســى بــدرع املهرجــان وتكرمي املشــرفن 

التحكيميــة  اللجــان  و  االفــام  علــى 
القنــوات  واالعاميــة  والتحضيريــة  
ــع  ــت وقائ ــي غط ــة الت ــة وكاف الفضائي

ــام. ــة اي ــدى ثاث ــى م ــان عل املهرج
وشــهد اليــوم االخيــر مــن املهرجــان 
اعــان نتائــج االعمــال الفائــزة اذ حصــل 
عبــاس  للطالــب    )the shoot( فيلــم 
ــزة الذهبيــة و حصــل  هاشــم علــى اجلائ
ــي  ــد عل ــب محم ــة( للطال ــم )وثيق فيل
طالــب الغضبــان علــى اجلائــزة الفضيــة ، 
بينمــا حصــل فيلــم )ســمفونية القــدر( 
ــة  ــزة جلن ــى جائ ــامت عل ــى ح ــة مل للطالب
ــي  ــم الوثائق ــزة الفيل ــم  ، وجائ التحكي
ــب  ــع االرض( للطال ــم )ربي ــا فيل ــاز به ف
ــى   ــزة االخــراج االول مرتضــى وســام وجائ
ــة  ــدوق( للطالب ــم  )الصن ــا فيل ــاز به ف

ناديــن علــي وجائــزة االخــراج الثانيــة   
فــاز بهــا فيلــم  )sol( للطالــب اميــر علــي 
ــر االولــى  فــاز بهــا فيلــم  ــزة التصوي وجائ
ــزة  )تــوب فيــو( للطالــب حمــزة رائــد وجائ
ــر الثانيــة   فــاز بهــا فيلــم )كمــا  التصوي

ــب ــد الصاح ــف عب ــب يوس ــت( للطال ان
ــم  ــا فيل ــاز به ــى ف ــاج االول ــزة املونت جائ
ــزة  ــودة وجائ ــن ع ــب حس ــارة ( للطال )غ
املونتــاج الثانيــة  فــاز بهــا فيلــم )ود( 
وجائــزة  حســناوي  محمــد   للطالــب 
 the ــم ــا فيل ــاز به ــى  ف ــيناريو االول الس
ــزة  ــم وجائ ــامر هاش ــب س single للطال
الســيناريو الثانيــة فــاز بهــا فيــم )اخفــاء( 
ــاج  ــزة االنت ــي وجائ ــر عل ــب اميــن ثائ للطال
ــه  ــة مين ــارة( للطالب ــم )س ــا فيل ــاز به ف
مديــح ، وجائــزة افــام الرســوم املتحركــة 

  )produect( فيلــم  عليهــا  حصــل 
ــل  ــزة التمثي ــن وجائ ــا حس ــة لين للطالب
فــاز بهــا فيلــم )اغتصــاب( للطالــب 
فــوزي محجــوب وجــازة املؤثــرات الرقميــة  
ونصــف(  )ثمانيــة  فيلــم  بهــا  فــاز 

للطالــب منتظــر الــوردي
وحــاز حفــل انطــاق فعاليــات املهرجــان 
الدولــي للســينماوالتلفزيون الــذي اقيــم 
علــى قاعــة احلكيــم فــي جامعــة بغــداد 
علــى اهتمــام واســع  وحضــور  فاعــل من 
ــخصيات  ــن والش ــن واخملرج ــدن الفنان ل
عــن القنــوات  فضــا   ، االكادميــة 
التــي  واجملــات  والصحــف  الفضائيــة 
نقلــت هــذا احلــدث الفنــي االكادميــي 
املتميــز والفريــد علــى ســاحة الســينما 

ــة. العراقي
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وعلــوم  البدنيــة  التربيــة  كليــة  اقامــت 
ــا  ــداد مؤمتره ــة بغ ــات جامع ــة للبن الرياض
حتــت  جــاء  الــذي  االول  الدولــي  العلمــي 
املســتقبل  وافــاق  الواقــع  شــعار)حتديات 
لعلــوم التربيــة البدنيــة( والــذي عقــد برعايــة 
رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء 

ــن. ــد احلس عب
ويهــدف املؤمتــر الــى التعــرف علــى واقــع 
ــا  ــة وم ــة والعاملي ــة والعربي ــة العراقي الرياض
يشــكله هــذا الواقــع مــن تاثيــر علــى باقــي 

كليــة 
التربيــة البدنيــة وعلــوم 

الرياضــة للبنــات تبحــث تحديــات 
الواقــع وآفاق المســتقبل في مؤتمرها 

الدولــي االول
اجملتمعــات ، فضــا عــن ابــرازه لطبيعــة 
ــة  ــى الرياض ــرة عل ــرة املؤث ــرات املعاص املتغي
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــكل التحدي ــد ش وحتدي
التعــرف  عــن  فضــا   ، املنافســات  اثنــاء 
علــى اهــم االســالبيب والوســائل التــي 
تســهم فــي االرتقــاء باملؤسســات الرياضيــة 
لتمكنهــم مــن بنــاء مجتمــع متواصــل 
ــادل  ــة وتب ــب املعرف ــى توســيع جوان ــادر عل ق

ــة . ــة كاف ــاالت الرياضي ــي اجمل ــرات ف اخلب
ــم  ــرض فيل ــر ع ــدان املؤمت ــت فق ــا تضمن كم

وثائقــي عــن الكليــة، فضــا عــن تقــدمي 
ــداد  ــوان )بغ ــي بعن ــراز ثقاف ــاء بط ــرض ازي ع

ــى(. تتعاف
ــهاد  ــة أ.د. س ــدة الكلي ــت عمي ــا الق بعده
مبينــة  املناســبة  بهــذه  كلمــة  قاســم 
اهميــة التحــاور وتبــادل االفــكار واملعلومــات 
ــاء  ــي وارس ــال املعرف ــر اجمل ــل تطوي ــن اج م
ــز  ــن تعزي ــا ع ــي ، فض ــث العلم ــات البح الي
ــة  ــات العلمي ــن املؤسس ــاون ب ــر التع اواص
ذات الصلــة فــي خدمــة املصلحــة املشــتركة 

، كمــا اعلنــت عــن عــدد البحــوث املشــاركة 
فــي املؤمتــر والتــي بلغــت اكثــر مــن 215 بحثا 
، وبلــغ عــدد املشــاركن اكثــر مــن 415 باحثــا 

ــة .  ــات العراقي ــف اجلامع ــن مختل م
ــد  ــاء عب ــة أ.د. ع ــس اجلامع ــى رئي ــا الق كم
احلســن كلمــة بهــذه املناســبة مؤكــدا 
خطــوة  باعتبــاره  املؤمتــر  هــذا  اهميــة 
حقيقيــة لارتقــاء بواقــع الرياضــة النســوية 
ــة ،  ــورة عام ــة بص ــة والرياض ــورة خاص بص
كمــا بــارك اجلهــود املبذولــة فــي اقامــة وجناح 

هــذا املؤمتــر العلمــي التــي يهــدف الــى تبــادل 
ــة . ــة والرياضي ــات العلمي ــرات واملعلوم اخلب

االســتاذ  الكليــة  عميــدة  منحــت  كمــا 
الدكتــور ســهاد قاســم ســعيد درع الكليــة 
الــى رئيــس اجلامعــة االســتاذ الدكتــور عــاء 
االجانــب  احملاضريــن  والــى  احلســن  عبــد 
والعــرب والــى جميــع عمــداء كليــات التربيــة 
ــرمي  ــن تك ــا ع ــراق ، فض ــي الع ــة ف الرياضي
عــدد مــن العميــدات الســابقات اللواتــي 

ــة. ــادة الكلي ــن عم تول
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ــي  ــم العال ــر التعلي ــداد وزي ــة بغ ــي جامع ــة االداب ف ــتقبلت كلي اس
ــور قصــي الســهيل  بحضــور معــاون  والبحــث العلمــي األســتاذ الدكت
ــوش  ــد حنت ــور خال ــاعد الدكت ــتاذ املس ــة األس ــؤون اإلداري ــد للش العمي
ســاجت .واطلــع الوزيــر علــى ســير العمليــة االمتحانيــة للفصــل األول 
ــبل  ــي س ــث ف ــة وبح ــام الكلي ــه اقس ــي جولت ــر ف ــد الوزي ــا تفق ، كم
تطويــر اجلامعــة وبناهمــا التحتيــة ومرافقهمــا احليويــة ، وضــرورة توافــر 
دعائــم البيئــة اجلامعيــة املناســبة لألســاتذة والطلبــة مبــا يجعــل مــن 

كلية اآلداب في جامعة 
بغداد تستقبل وزير 
التعليم العالي والبحث 

العلمي

املؤسســات التعليميــة صروحــاً علميــة تقــدم كل متطلبــات النهــوض 
ــة . ــة والثقافي ــتويات األكادميي باملس

ــة  ــات العملي ــر مقوم ــرورة تطوي ــهيل بض ــور الس ــز الدكت ــا أوع كم
ــات  ــن قاع ــا م ــتكمال احتياجاته ــر اس ــات عب ــي اجلامع ــة ف التعليمي
دراســية ومختبــرات ، واطــاق التخصيصــات املاليــة وصناديــق التعليــم 
ــاذ اجلامعــات  ــر ، مبينــاً اهميــة اتخ ــام عمليــة التطوي العالــي المت
ــة . ــة التعليمي ــير العملي ــيابية س ــان انس ــة لضم ــا الكفيل إجراءاته
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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 .
ــرأة  ــة م ــرأة العراقي ــا إن امل ــاء فيه ــة ج ــس اجلامع ــة لرئي ــر كلم ــن املؤمت تضم
صامــدة صابــرة حتملــت الكثيــر ، مؤكــدا علــى ايصــال صوتهــا واعطــاء مكانهــا 
فــي الكوتــة ألنــه اســتحقاق فعلــي لهــا ، كمــا دعــى إلــى االهتمــام باملــرأة فــي 

كل اجملــاالت .
ــاج  ــرح لع ــج مقت ــا برنام ــة منه ــن االوراق البحثي ــددا م ــر ع ــاول املؤمت ــا تن كم
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 

الثاثــة املاضيــة .

مركز دراسات المراة يعقد مؤتمره السنوي حول 
المرأة العراقية 

ــة  ــداد اخلاص ــة بغ ــة جامع ــي رئاس ــة ف ــة املركزي ــدت اللجن عق

ــث  ــي والبح ــم العال ــاص بالتعلي ــي اخل ــج احلكوم ــذ البرنام بتنفي

العلمــي اجتماعهــا االول برئاســة املســاعد العلمــي لرئيــس 

اجلامعــة االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل عبــد اللطيف 

ــا. ــع اعضائه ــور جمي وبحض

ــج  ــة للبرنام ــتراتيجية اخلمس ــداف االس ــاع االه ــش االجتم وناق

ــي  ــات ف ــول ام اجلامع ــي، كدخ ــم العال ــاص بالتعلي ــي اخل احلكوم

ــة  ــات العاملي ــع اجلامع ــة م ــاد التوأم ــة واعتم ــات العاملي التصنيف

وتشــجيع التعليــم املــوازي، فضــاً عــن اشــاعة االجــواء االكادمييــة 

واالبحــاث اجلامعيــة ورفــع املســتويات العلميــة والســعي للتعاقــد 

ــق  ــن طري ــاص ع ــاع اخل ــركات القط ــة وش ــات الدول ــع مؤسس م

تشــجيع االســتثمارات فــي توســيع الكليــات احلكوميــة وحتســن 

اللجنة المركزية الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في جامعة 
بغداد تعقد اجتماعها االول

الوضــع التعليمــي إلــى جانــب توفيــر النفقــات مــن خــارج موازنــة 

ــة . الدول

واكــد عبــد اللطيــف علــى اهميــة متابعــة عمــل اللجــان الفرعيــة 

والتنســيقية لتنفيــذ فقــرات وبنــود املشــاريع اخلاصــة بتشــكيات 

ــر  اجلامعــة وبالتوقيتــات احملــددة وفــق االهــداف املرســومة فــي دوائ

الــوزارة اخملتلفــة عبــر وضــع خارطــة طريــق لتنفيــذ تلــك االهــداف 

فــي جميــع تشــكيات اجلامعــة.

ــه  ــد تواج ــي ق ــات الت ــات والصعوب ــاع التحدي ــش االجتم ــذا وناق ه

ــذ  ــة تنفي ــاء عملي ــة اثن ــكيات اجلامع ــع تش ــي جمي ــان ف اللج

ــا. ــات لتجاوزه ــول واملقترح ــع احلل ــرورة وض وض

ــات ذات  ــع اجله ــن م ــقن الفرعي ــمية املنس ــت تس ــه مت ــر ان ويذك

العاقــة لتنفيــذ املشــروع احلكومــي اخلــاص بالــوزارة وتشــكياتها.

شــاركت جامعــة بغــداد فــي التكــرمي الســنوي 
للطلبــة االوائــل علــى اجلامعــات العراقيــة 
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  بحضــور 
ــهيل  ــي الس ــور قص ــتاذ الدكت ــي  االس العلم
وســماحة املتولــي الشــرعي للعتبة العباســية 
املقدســة الســيد احمــد الصافــي وعــدد كبيــر 
مــن رؤوســاء اجلامعــات والكليــات وحضــور 

جامعة بغداد تشارك 
في تكريم الطلبة االوائل 

للجامعات العراقية

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 خال 
كلمتــه بــأن املؤسســة الدينيــة لهــا دور 
ابــوي فــي كافــة اجملــاالت مثمنــاً مبــادرة 
العتبــة ومشــيداً باملســتويات العلميــة 
التــي تتمتــع بهــا الطواقــم التدريســية 
املقدســة.  العتبــات  جامعــات  فــي 

حيــث شــاركت اربعــة وعشــرون كليــة مــن 
مختلــف التخصصــات الطبيــة والعلــوم 
ــذا  ــي ه ــانية ف ــة واالنس ــة والعلمي الصرف
ــر  ــل وزي ــن قب ــم م ــرى تكرميه ــرمي . وج التك
التعليــم العالــي والســيد احمــد الصافــي . 
ــل  ــن قب ــة م ــة الكرمي ــذه االلتفات ــي ه وتات
العتبــة لتحفيز وتشــجيع الطلبــة ودعمهم 
معنويــاً ليواصلــوا طريــق النجــاح والتفــوق .  
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عقــد قســم ضمــان اجلــودة واالعتمــاد االكادميــي فــي 
ــها  ــرون ترأس ــته العش ــداد جلس ــة بغ ــة جامع رئاس
رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتورعــاء عبــد 

ــول.  ــد الرس ــن عب احلس
ــى  ــة عل ــت مطروح ــاور كان ــدة مح ــس ع ــاول اجملل وتن
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 التشــكيات لاســتفادة 
ــام )2017- ــم االداء للع ــة بتقيي ــات اخلاص ــن البيان م

ــتها  ــك ومناقش ــر بذل ــداد تقاري ــن اع ــاً ع 2018(، فض
فــي مجالســهم وحتديــد نقــاط الضعــف ومعاجلتهــا، 
ــة  ــة االلكتروني ــات احلكوم ــة تطبيق ــك مناقش كذل
وربــط تشــكيات اجلامعــة ضمــن شــبكة فعالــة 

رئيس جامعة بغداد يترأس الجلسة العشرين لقسم ضمان الجودة
لاســتفادة مــن صحــة وســامة البيانــات وتقليــل الوقــت 
واجلهــد، ومناقشــة تقاريــر الزيــارات امليدانيــة لبعــض 
فــي  التعليميــة  اخملتبــرات  واقــع  حــول  التشــكيات 

ــا. ــكيات جامعتن تش
ــؤون  ــة للش ــس اجلامع ــاعد رئي ــس مس ــر اجملل ــذا وحض ه
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 
ــر قســم  االســتاذ الدكتــور منـــاف يوســف حمـــود، ومدي
ــرى  ــورة يس ــتاذ الدكت ــي االس ــودة واالداء اجلامع ــان اجل ضم
محمــد عبـــداهلل، ومديــر مركــز التعليم املســتمر االســتاذ 
ــة  ــور، وامين ــد عاش ــد احلمي ــروان عب ــور م ــاعد الدكت املس
مجلــس اجلامعــة الكــدرس الدكتــورة ســعاد عبــد موســى، 
ومســؤول شــعبة ضمــان اجلــودة املــدرس املــدرس عمــر فائز 

حســن.

االســتاذ  بغــداد  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
الرســول  عبــد  احلســن  عبــد  عــاء  الدكتــور 
فــي مكتبــه اخلــاص ســعادة الســفير اليمنــي 
مرمــش. احمــد  اخلضــر  االســتاذ  العــراق  لــدى 

والقوائــم  العاقــات  اهــم  اجلانبــان  واســتعرض 
الســيما  واليمــن(  )العــراق  مابــن  املشــتركة 
العلمــي. والبحــث  التعليــم  مجــاالت  فــي 

اذ شــدد رئيــس اجلامعــة علــى مــد جســور التعــاون 
العلمــي مــع اجلامعــات اليمنيــة فــي شــتى اجملــاالت.

ــوده  ــعادته لوج ــن س ــش ع ــفير مرم ــرب الس اذ اع
وســط اعــرق جامعــة علــى مســتوى البــاد العربية .

رئيس جامعة بغداد يستقبل السفير اليمني لدى العراق

منــح  توفيــر  فــي  ماضيــه  اليمــن  ان  مضيفــاً 
ام  فــي  للدراســة  اليمنــن  للطلبــة  دراســية 
مــن  عــدد  رغبــة  عــن  بغداد،فضــاً  اجلامعــات 
ــداد  ــة بغ ــارة جامع ــة بزي ــات اليمني ــاء اجلامع رؤس
ــاالت  ــي مج ــه ف ــت الي ــر ماتوصل ــى اخ ــاع عل لاط
ــرى . ــة االخ ــاطات العلمي ــي والنش ــث العلم البح
الــى  دعــوة  الرســول  عبــد  وجــه  جانبــه  مــن 
بغــداد  جامعــة  لزيــارة  عــدن  جامعــة  رئيــس 
الواضــح  االثــر  لهــا  كان  اجلامعــات  ام  ان  يذكــر 
فــي تأســيس عــدد مــن الكليــات فــي اليمــن 
عــدن. جامعــة  فــي  الصيدلــة  كليــة  وخاصــة 
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االبحــاث  وحــدة  مديــرة  الباحثــة  حصلــت 
البايولوجيــة للمناطــق احلــارة فــي كليــة العلــوم 
ــورة  ــاعدة الدكت ــتاذة املس ــداد االس ــة بغ بجامع

باحثــة مــن كليــة العلــوم تحصــل علــى بــراءة اختــراع 
الفيروســات  توظيــف  عــن  التخطيــط  وزارة  مــن 

المعويــة
ــس  ــزي للتقيي ــاز املرك ــن اجله ــراع م ــراءة اخت ــى ب ــس عل ــل يون ــا فاض ح
ــة فــي وزارة التخطيــط باالشــتراك مــع الســت ميــس  والســيطرة النوعي
ــرة  ــي مــن دائ ــور فيصــل غــازي ناصــر احلمدان جاســم عبــد الكــرمي والدكت
الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة والســيدة اميــان مطشــر عوفــي 
ــف  ــن توصي ــم م ــك لتمكنه ــزي، وذل ــة املرك ــة العام ــر الصح ــن مختب م
ــال . ــاد لاطف ــوي احل ــلل الرخ ــرض الش ــببة مل ــة املس ــات املعوي الفايروس

وتضمنــت بــراءة االختــراع، التوصيــف اجلزيئــي للفايروســات املعويــة 
ــن  ــرة م ــة مباش ــال املعزول ــاد باالطف ــوي احل ــلل الرخ ــرض الش ــببة مل املس

ــيجي . ــزرع النس ــة ال ــتخدام تقني ــر اس ــن غي ــراز م ــات الب عين
وتكونــت بــراءة االختــراع مــن توصيــف جزئــي للفايروســات املعوية املســببة 
الشــلل الــذي يســبب فقــدان وظيفــة العضــات، وعــدم قــدرة املصــاب على 
ــة  ــات املصاب ــدد العض ــب ع ــلل بحس ــة بالش ــف اإلصاب ــة، إذ تختل احلرك

وتوزيعهــا، وشــدة اإلصابــة، واملــدة التماثــل للشــفاء .
وتســتعمل بــراءة االختــراع مــن عــزل الفيروســات املعويــة املســببة للمــرض 
مــن غيــر اســتخدام تقنيــة الــزرع النســيجي للشــلل الــذي يكــون معممــاً 
أو موضعيــاً، جزئيــاً أو كليــاً، مؤقتــاً أو دائمــاً، مثلمــا يقســم حســب منــط 
الشــلل إلــى شــلل تشــنجي وشــلل رخــو، إذ تعتمــد هــذه العوامــل علــى 

ســبب اإلصابــة وطــرق العــاج.
ــف  ــرة لتوصي ــة املبتك ــرق التقني ــاد الط ــى ايج ــراع ال ــراءة االخت ــدف ب وته
ــك  ــتئصاله وذل ــال واس ــلل االطف ــرض ش ــببة مل ــة املس ــات املعوي الفيروس
ــة  ــتخدام طريق ــه باس ــن ب ــاره واملتضرري ــكان انتش ــى م ــرف عل ــد التع بع
الــزرع النســيجي التــي تــؤدي الــى جنــاح اجلهــود املبذولــة الســتئصال شــلل 

األطفــال الرخــوي احلــاد وهــو العــارض األساســي للمــرض.

املكائــن  قســم  مــن  التدريســي  حصــل 
واالالت الزراعيــة فــي كليــة علــوم الهندســة 
الزراعيــة جلامعــة بغــداد الدكتــور عبــد الــرزاق 
عبــد اللطيــف جاســم علــى ثــاث ميداليــات 
ذهبيــة وذلــك  ملشــاركتهِ في منتــدى اخملترعن 
العراقيــن  بالتعــاون مــع منظمــة ايفريســت 
للتعليــم  بــاكاف  معــرض  مــن  بتنظيــم 
ــراف  ــكار واستش ــادة االبت ــر قي ــي ومؤمت العال
املســتقبل وحتــت اشــراف اللجــان التحكيمية 

تدريسي من كلية علوم الهندسة الزراعية بجامعة بغداد 
يحصد ثالث ميداليات ذهبية من االتحاد االوربي للمخترعين

ومبشــاركة دوليــة مــن االحتــاد االوربــي للمخترعــن . 
ــدى  ــن منت ــة م ــة ذهبي ــى ميدالي ــل عل ــث حص حي
احتــاد االوربــي للمخترعــن واملنتــدى االوربي الفرنســي 
للمخترعــن وميداليــة ذهبيــة مــن احتــاد اجلامعــات 
ــن  ــن العراقي ــدى اخملترع ــن منت ــرى م ــة واخ العربي
لبــراءة االختــراع املوســومة ) تصميــم وتصنيــع 
جهــاز الثنــي ثاثــي املرتكــز املســتخدم لقيــاس 
ــة  ــة الصلب ــواد الغذائي ــة للم ــات امليكانيكي الصف
وتطبيقــُه علــى العضــام الطويلــة الزراعيــة ( .

احــرزت كليــة الهندســة فــي جامعــة بغــداد واســتكماال 
ــاز  ــي اجن ــدم العلم ــق التق ــى طري ــاح عل ــوات النج خلط
جديــد حيــث متــت اضافــة خطــوة علميــة رصينــة 
جديــدة مــن قبــل التدريســية فــي قســم هندســة 
ــول  ــاد دخ ــري اذ مت اعتم ــذى العام ــورة ش ــارة الدكت العم
Architec- ــن(،  )مؤلفهــا االول: ))العمــارة فــي ارض الرافدي

ture in Mesopotamia(( الــى مكتبــة اجلامعــة االمريكيــة 
 University of California,( ــا ــي كالفورني ــي ف ــي بيركل ف
ــي  ــات ف ــر جامع ــن اول عش ــدة م ــي واح Berkeley(، وه

ــم. العال
وجــاء اعتمــاد هــذا املؤلــف الســباب عديــدة منهــا الزمني 
ــن  ــراق م ــارة الع ــت عم ــي تناول ــة والت ــادة العلمي للم
عصــور مــا قبــل التاريــخ وصــوال الــى القــرن العشــرين. 

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

كالفورنيا

ــوب  ــارات جن ــاول حض ــذي تن ــي ال ــد املكان ــي البع والثان
ووســط وشــمال العــراق. والثالــث يعــود الــى مجموعــة 
التوثيقــات احلديثــة جملموعــة كبيــرة مــن املعالــم والرمــوز 
املعماريــة فيمــا يعــد الســبب الرابــع مــن اهــم االســباب 
 UCB( ــي ــة بيركل ــة جامع ــة مكتب ــب قناع ــك بحس وذل
ــف  ــة، ان املؤل ــادر االجنبي ــم املص Library Catalog( / قس
مــن قائــل 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/ 
ــة  ــاق لترجم ــرام اتف ــى اب ــة عل ــادر االجنبي ــم املص قس
ــة  ــراف اجلامع ــت اش ــة وحت ــة االنكليزي ــى اللغ ــف ال املؤل
وبالتعــاون مــع احــدى دور النشــر املعتمــدة مــن اجلامعــة.
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ــد  ــام محم ــور أح ــتاذ الدكت ــات االس ــوم للبن ــة العل ــد كلي ــت عمي حصل

ــيطرة  ــس والس ــزي للتقيي ــاز املرك ــن اجله ــراع م ــراءة اخت ــى ب ــان عل فرح

النوعيــة التابــع لــوزارة التخطيــط عــن براءتهــا املوســومة )طريقــة جديــدة 

لتحضيــر دقائــق الهيميتايــت Fe2O3 بطريقــة التشــعيع باســتخدام 

مصبــاح االشــعة فــوق البنفســجية الغطــاس )15 واط( وبعــض تطبيقاتــه 

ــة(. ــاه امللوث ــن املي ــة م ــة والقاعدي ــاغ احلامضي ــة االصب ــي ازال ف

ــة  ــن كلي ــن م ــن اثن ــع باحث ــاون م ــي بالتع ــد العلم ــذا اجله ــي ه ويأت

ــن  ــرواد الذي العلــوم باجلامعــة املســتنصرية، وتعــد الدكتــور فرحــان مــن ال

اضافــوا إلــى علــم الكيميــاء بصمــة اكادمييــة متميــزة، فضــاً عــن نشــرها 

ــا. ــات العلي ــي الدراس ــوث ف ــن البح ــد م ــى العدي ــرافها عل واش

عميد كلية العلوم للبنات تحصل على براءة اختراع في الكيمياء من 
وزارة التخطيط

 بــدأ قســم اآلثــار فــي كليــة اآلداب جامعــة بغــداد مبشــروع 
علمــي مشــترك مــع قســم الدراســات املســمارية فــي 
املتحــف  إدارة  مــع  بالتعــاون  االملانيــة  ميونــخ  جامعــة 
العراقــي التابــع إلــى الهيئــة العامــة لآلثــار والتــراث. 
ــدرس  ــن امل ــه كل م ــترك في ــذي يش ــروع ال ــتمل املش ويش
باللغــات  اخملتــص  فاضــل  عبدااللــه  أمنــار  الدكتــور 
إنركــي  والبروفيســور   ، اآلثــار  قســم  فــي  القدميــة 
 . البابلــي  واألدب  القدميــة  باللغــات  خيمينيــز اخملتــص 
إذ قامــت اخلبيــرة األملانيــة كارمــن كوتشــو اخملتصــة بصيانــة 
بالعمــل علــى   ، األثريــة  واللقــى  املســمارية  النصــوص 
ــل  ــف األول قب ــن األل ــي م ــوى أدب ــوص ذو محت ــة نص صيان

كلية االداب تبدأ بمشروع علمي مشترك مع جامعة ميونخ
ــى  ــور وإل ــع آش ــن موق ــن م ــت الكاه ــى بي ــود إل ــاد ، تع املي
مكتبــة معبــد االلــه شــمش مــن موقــع ســّبار )تــل أبــو حبــة( . 
ــس  ــدة خم ــذه مل ــتمر تنفي ــذي يس ــروع ال ــذا املش ــدف ه ويه
ــألدب  ــة ل ســنوات وبدعــم مــن مشــروع )الفهرســة اإللكتروني
البابلــي eBL( التابــع جلامعــة ميونــخ ، إلــى دمج مئات مــن أجزاء 
ــف  ــي املتح ــة ف ــرة واحملفوظ ــة الصغي ــمارية األدبي ــم املس الرق
ــا  ــع بعضه ــا م ــا ودمجه ــادة قراءته ــاطة إع ــي ، بوس العراق
لتكــون رقــم مســمارية كاملــة قــدر اإلمــكان ، للتوصــل إلــى 
مــا هــو مفقــود فــي األعمــال األدبيــة البابليــة واآلشــورية مــن 
بــاد وادي الرافديــن إلفــادة الباحثــن ، وكذلــك تدريــب شــخصن 
مــن املتحــف العراقــي علــى صيانــة الرقــم املســمارية . 

اســتضافت كليــة االدارة 
واالقتصــاد جامعــة بغــداد 
للجنــة  االول  االجتمــاع 
الفرعيــة املعرفية ألقســام 
كليــات  فــي  االحصــاء 
عميــد  برئاســة  العــراق 
االقتصــاد  االدارة  كليــة 
ســومر  جامعــة  فــي 
ــاس  ــور عب ــتاذ الدكت االس
ــة  ــر- ، وبرعاي ــه كنهي لفت
العراقيــة  اجلمعيــة 

االحصائيــة. للعلــوم 
االجتمــاع  حضــر  وقــد 
عميــد الكليــة االســتاذ 
الدكتــور منــاف يوســف 
ــاء  ــادة و رؤس ــود والس حم
ــو  ــاء وممثل ــام االحص اقس
العراقيــة  اجلمعيــة 

االحصائيــة. للعلــوم 
حيــث مت مناقشــة املناهــج 

كلية االدارة واالقتصاد تستضيف االجتماع االول للجنة االحصاء 
في العراق

الدراســية ألقســام االحصــاء 
والنظــام الدراســي الفصلــي 
الــى  ورفعهــا  اقرارهــا  ومت 
وكذلــك  العمــداء  جلنــة 
ــة مجموعــة  اقترحــت اللجن
ــس  ــى رئي ــات ال ــن التوصي م
ــات  ــداء لتخصص ــة العم جلن

ــة واالقتصادية  العلــوم االداري
ــزز  ــانها ان تع ــن ش ــي م والت
االحصــاء  اقســام  مــن 
اجلامعــات  فــي  ورصانتهــا 
العراقيــة ومنهــا تعشــيق 
مناهــج قســم االحصــاء مع 
االقســام االخــرى مبــا يخــدم 
ــك التخصصات  احتياجات تل
العلميــة منهــا او االنســانية 
علــى حــد ســواء ،فضــاً 
ــى ان  ــواد ال ــع امل ــن تطوي ع
ــن  ــر م ــة اكث ــون تطبيقي تك
كونهــا نظريــة وتشــكيل 
مــن  مشــتركة  جلــان 
ــة  ــة كاف ــات العراقي اجلامع
مــن تخصصــات االحصــاء 
علميــة  ســفرات  إلقامــة 

ورش عمــل .
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ــة  ــوم الرياض ــة وعل ــة البدني ــة التربي ــي كلي ــتمر ف ــم املس ــدة التعلي ــت وح نظم
ــوان )املفاهيــم االوربيــة احلديثــة  ــة بعن ــة دولي ــات بجامعــة بغــداد دورة تدريبي للبن
ــة وحضــور  ــكا اجلنســن( برعاي ــة ل ــات احملترف ــات كــرة القــدم لاكادميي فــي تدريب
عميــد الكليــة أالســتاذ الدكتــورة ســهاد قاســم ســعيد املوســوي والتــي اســتمرت 
ملــدة يومــن ومبشــاركة اكثــر مــن 55 مشــتركاً مــن ذوي االختصــاص مــن مختلــف 

اجلامعــات العراقيــة
ــورة ســهاد املوســوي كلمــة بينــت فيهــا  ــة االســتاذ الدكت ــدة الكلي والقــت عمي
الهــدف مــن اقامــة هــذه الــدورة هــو معرفــة احــدث طــرق التدريــب عنــد احليــازة 
ــدم  ــرة الق ــال لك ــب الفع ــادئ التدري ــم مب ــن تعل ــا ع ــال ، فض ــدان واالنتق والفق
ــن  ــة للتمري ــص فردي ــم حص ــة تنظي ــة كيفي ــه ، ومعرف ــة ل ــل الرئيس والعوام

كلية التربية البدنية للبنات تنظم دورة تدريبية عن المفاهيم 
االوربية الحديثة في تدريبات كرة القدم

ــارات  ــات وامله ــور التقني ــل تط ــي ظ ــب ف والتدري
ــب  ــر التدري ــق معايي ــدم وف ــرة الق ــة لك احلديث
البدنــي  واالعــداد  العمريــة  الفــرق  حســب 

ــن . لاعب
ــاء  ــدورة الق ــوم االول لل ــات الي ــت فعالي و تضمن
محاضرتــن مــن قبــل املــدرب احملتــرف ناثــر 
ــة  ــر الرئيس ــوان )العناص ــى بعن ــب االول اخلطي
االربعــة للتدريــب ( والثانيــة عــن ) الوحــدات 
التدريبيــة( فــي حــن قــدم الشــيخلي محاضــرة 

بعنــوان )حمــل التدريــب الرياضــي( .
الــدورة  تناولــت  فقــد  الثانــي  اليــوم  امــا 
ــى  ــب االول ــدرب اخلطي ــل امل ــن قب ــن م محاضرت
بعنــوان )كيــف تخطــط لتدريــب فعــال( والثانيــة 
قــدم  بينمــا  التدريبيــة،  بالوحــدات  تتعلــق 
ــى بعنــوان  ــن االول االســتاذ الشــيخلي محاضرت
بعنــوان  والثانيــة  الشــدة(  حتديــد  )كيفيــة 
ــي  ــة ف ــق النموذجي ــة للطرائ ــم احلديث )املفاهي

تركيــب مفــردات التدريــب ومراحلــه(
ــاركة  ــهادات املش ــع ش ــدورة بتوزي ــت ال واختم
ــد  ــة العمي ــل معاون ــن قب ــاركن م ــع املش جلمي
ــرى  ــورة بش ــتاذ الدكت ــة أالس ــؤون العلمي للش
كاظــم عبــد الرضــا ومســؤولة وحــدة التعليــم 
املســتمر االســتاذ الدكتــورة ملــى ســمير حمــودي 
ــاح  ــق والنج ــاركن التوفي ــع املش ــن جلمي متمن

ــة . ــة واملهني ــم العلمي ــي حياته ف

ــة الطــب بجامعــة بغــداد  ــرع التشــريح فــي كلي نظــم ف
ــي  ــتداللية ف ــات االس ــوان) التحلي ــة بعن ــرة علمي محاض
الوقــت الفعلــي اســتنادًا الــى قواعــد البيانــات علــى 
ــة  ــم األوبئ ــر مســبوق فــي مجــال عل ــت : بحــث غي اإلنترن
ــا  ــريح( ألقاه ــم التش ــنان وعل ــب األس ــي ط ــة ف الرقمي

ــام. ــي اإلم ــد لطف ــد محم ــور احم ــث الدكت الباح
تضمنــت احملاضــرة التــي اشــرف عليهــا رئيــس الفــرع 
األســتاذ الدكتــور نوفــل خضيــر يــاس دراســة بحثيــة قــام 
ــق بحثــي عراقــي متكــون  بهــا الباحــث بالتعــاون مــع فري
ــات  ــي لغ ــص ف ــر متخص ــج كومبيوت ــدس برام ــن مهن م
فــي  وباحثــة متخصصــة  املســتوى  البرمجــة عاليــة 
ــا  ــة عليه ــت املوافق ــة ، ومت ــات العصبي ــة االضطراب معاجل
Anatomy( )Re- ــة ــن مجل ــر م ــول النش ــة وقب ــن الكلي  م

ــاً  ــاً متعلق ــرحاً مفص ــت ش search International ، وتناول
بإبتــكار طريقــة حســابية للتحليــل فــي الوقــت الفعلــي 
ــات محــددة علــى  ــي لقاعــدة بيان مــع االســتدالل االحصائ

كلية الطب تنظم محاضرة علمية عن علم البيانات واإلحصاء الطبي

. )Google Trends( االنترنــت املعروفــة باســم
ــذات  ــة ال ــدوات التدريبي ــرات والن ــن احملاض ــرة ضم ــذه احملاض ــي ه  وتات
أهميــة علميــة وبحثيــة ألســاتذة الكليــة وتســهم فــي تطويــر املهــارات 

ــي . ــاء الطب ــة باإلحص ذات الصل

ــامية  ــوم االس ــة العل ــي كلي ــريعة ف ــم الش ــد قس عق
ــكات  ــل املش ــان ح ــية بش ــة نقاش ــداد حلق ــة بغ بجامع
ــة أدار  ــي الكلي ــدي ف ــة الفراهي ــى قاع ــرار عل ــاذ الق واتخ
ــي  ــراوي، التدريس ــدي ال ــز مه ــد العزي ــور عب ــة الدكت احللق

ــوي. ــاد الترب ــؤول االرش ــم ومس ــي القس ف
الدكتــور الــراوي بــن ُمصطلــح املشــكلة علــى انــه وضــٍع 

كلية العلوم االسالمية تعقد حلقة نقاشية بشان حل المشكالت واتخاذ القرار

ــٍر فــي الّظــروف احملُيطــة بــه، فُيصبــح  ُمعــنَّ طــرأ علــى الفــرد؛ نتيجــة تغيُّ
ــف مــع هــذا التغيــر، وليســت لديــه القــدرة  الفــرد غيــر قــادر علــى التكيُّ
ــة  ــه اليومّي ــى احلــّل املنشــود يواجــه اإلنســان فــي حيات ــل إل ــى التوصُّ عل
العديــد مــن املُشــكات، فقــد يجدهــا فــي العمــل، والبيــت، وبــن األصدقاء، 
وحتتــاج هــذه املشــكات منــه حــّا واتّخــاذ قــرار بشــأنها، وإال فقــد تكــون 

مصــدر إزعــاٍج لــه . 
واضــاف يعتمــد اتّخــاذ القــرار وحــّل املشــكات علــى العديــد مــن العوامــل 
ــذه  ــوع ه ــد ن ــا، وحتدي ــكلة م ــود مش ــاس بوج ــا اإلحس ــّية، منه األساس
ــا،  ــن حدوثه ــل: زم ــا، مث ــٍة عنه ــاٍت دقيق ــع معلوم ــك بجم ــكلة؛ وذل املش
ــذه  ــن ه ــص م ــة؛ للتخلُّ ــول املُتاح ــن احلل ــي ع ــث والتقّص ــا البح وأضراره
املشــكلة، وبيــان املزايــا والعيــوب لــكّل حــلٍّ أو بديــٍل ُمقتــرَح؛ وإلجنــاح هــذه 
اخلطــوة علــى اإلنســان االســتعانة بخبــرات اآلخريــن وجتاربهــم؛ جلمــع أكبــر 
قــدر مُمكــن مــن املعلومــات التــي يحتاجهــا فــي اتّخــاذ قــراره، واالســتفادة 
مــن قصــص جناحهــم، باحلديــث عــن املشــكات التــي واجهوهــا واتّخــذوا 
القــرارات الّصائبــة فيهــا، وانعــكاس هــذه القــرارات علــى حيواتهــم 

ــة، فكانــت ســبباً فــي جناحهــم فــي اجملتمــع.  العملّي

اســتقبلت عمــادة كليــة العلــوم فــي 
الشــركة  مــن  وفــدا  بغــداد  جامعــة 
االستشــارية  للخدمــات  االملانيــة 
ــاون  ــاق التع ــح اف ــدف فت ــة به واالكادميي

اجلانبــن. بــن  واالكادميــي  العلمــي 
والتقــى عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور 
رائــد كامــل ناجــي بصحبــة معاونــه 
الدكتــور  االســتاذ  العلميــة  للشــؤون 
عبــد الكــرمي القــزاز ورئيــس قســم الفلــك 
الدكتــورة بــان عبــد الــرزاق بالوفــد ، وجــرى 

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

فــي اثنــاء اللقــاء التعريــف بكليــة العلــوم 
ــي  ــا االكادمي ــة وتاريخه ــامها العلمي واقس
ــة  ــة الدراس ــية وطبيع ــا الدراس ومناهجه
املؤسســات  علــى  وانفتاحهــا  فيهــا 
التعليميــة والبحثيــة العامليــة لتبــادل 
ــد  ــى الصع ــاون عل ــز التع ــرات وتعزي اخلب

ــة . ــة والعلمي البحثي
وأعربــت ممثلــة الشــركة االملانيــة للخدمات 
عــن  بتروريــر  واالكادمييــة  االستشــارية 
ــداد  ــة بغ ــارة جامع ــة بزي ــعادتها البالغ س

والتقائهــا بعمــادة كليــة العلــوم فيهــا، 
معربــة عــن املهــا بــان يكــون هــذا 
اللقــاء ثمــرة تعــاون ودعــم وتطويــر 
الورشــات  واقامــة  العلمــي  للبحــث 

ودعــم املشــاريع الطابيــة .
ــاء  ــر فيزي ــد مختب ــارة تفق ــملت الزي وش
ــاء  ــك والفض ــم الفل ــي قس ــوم ف النج
الدكتــورة  القســم  رئيســة  بصحبــة 
بــان عبــد الــرزاق وعــدد مــن التدريســين، 
ــد  ــر يع ــذا اخملتب ــة ان ه ــن للضيف مؤكدي
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.

والفضــاء  الفلــك  قســم  واســتثمر 
ــد  ــارة الوف ــم زي ــة القس ــا برئيس متمث
التعــاون  افــاق  مبناقشــة  الضيــف 
وتنظيــم  اخلبــرات  وتبــادل  املشــترك 
زيــارات متبادلــة بــن تدريســيي القســم 
االملانيــة  اجلامعــات  مــع  وباحثيــه 
ــوم  ــة العل واقســامها املناظــرة فــي كلي

. بغــداد  بجامعــة 
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ــوم  ــة العل ــي كلي ــة ف ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــي ونظ ــس النائ ــم التحس ــارك قس ش
ــذي  ــوم املتقدمــة وال بجامعــة بغــداد فــي املؤمتــر العلمــي العاملــي للهندســة والعل
ــوك  ــي ده ــاب جامعت ــي رح ــام ف ــة )IEEE( واملق ــة االمريكي ــة العلمي ــاه املؤسس ترع

ــة. ــة وعاملي ــة عربي ــر دول ــدى عش ــاركة اح ــو  مبش وزاخ
ــات  ــم املعلوم ــي ونظ ــس النائ ــم التحس ــس قس ــة برئي ــاركة الكلي ــت مش ومتثل
اجلغرافيــة االســتاذ املســاعد الدكتــورة ســندس عبــد العبــاس وذلــك ضمــن محــاور 

ــة . ــواص الفيزيائي ــن اخل ــة ع ــي دراس ــة ف ــة والتطبيقي ــوم الصرف العل
وهــدف البحــث املشــارك الــى دراســة القــوى املؤثــرة علــى ســطح النجــم وحســاب 

كلية العلوم بجامعة بغداد تشارك في مؤتمر عالمي اقامته المؤسسة 
)IEEE( العلمية االمريكية

ــة  ــة واجلاذبي ــوى الكهربائي ــل الق ــن تعجي ــبة ب النس
ومقارنتهــا مــع النســبة بــن التعجيــل املركــزي واجلزئي 
فــي داخــل حــدود االســطوانة الضوئيــة االشــعاعية .

ــى ان املنطقــة احمليطــة بالنجــم  وتوصلــت الباحثــة ال
ــيمات  ــة اجلس ــوى وكثاف ــن الق ــة م ــت فارغ ــي ليس ه
ــطوانة  ــدود االس ــل ح ــن داخ ــراب م ــزداد باالقت ــي ت الت
الضوئيــة وتصفــح خطــوط اجملــال املفتوحــة بعــد هــذه 

احلــدود.
 )IEEE( ــة ــة االمريكي ــة العلمي ــدوب املؤسس ــا من ودع
ــى  ــدخان ال ــتار الس ــور س ــتاذ الدكت ــراق االس ــي الع ف
الدقيقــة  التخصصيــة  البحــوث  تشــجيع كتابــة 
ومــن بينهــا بحــث االســتاذة الدكتــورة ســندس عبــد 
للمؤسســة  ممثلــة  باعتمادهــا  مطالبــا  العبــاس، 
العلــوم  كليــة  فــي   )IEEE(االمريكيــة العلميــة 

ــداد . ــة بغ بجامع
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 
ــة  ــة االمريكي ــن اجلامعــة واملؤسســة العلمي املثمــر ب
ــي  ــة ف ــة والتعليمي ــيرة العلمي ــة للمس )IEEE( خدم

ــاد . الب

شاركت عميد كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد االستاذ الدكتور 

أحام محمد فرحان في املؤمتر الدولي الثاني للعلوم التطبيقية 

والتكنلوجيا للعام احلالي والذي عقد في ماليزيا 

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

ــتراك  ــن، األول باالش ــان ببحث ــورة فرح ــاركت الدكت وش

ــاء  ــم الكيمي ــن قس ــم م ــماء كاظ ــورة أس ــع الدكت م

Effect of deposition time of MN on photo-  املوســوم

electron chemical properties of MN / T Io2 nano-

.tubes

ــور  ــع الدكت ــتراك م ــي باالش ــان الثان ــا كان البحث فيم

علــي جــواد مــن جامعــة UITM املاليزيــة واملوســوم  

 Bleached Bentonite Clay an Low – Cost adsorbent

.for of Methy lence for of MN / T Io2 nanotube

ــر  ــي املؤمت ــاركة ف ــوث مش ــل بح ــن كأفض ــاز البحث وف

ــرون،  ــة للفوتوالكت ــص الكيمياوي ــق باخلصائ ــذي تعل وال

ويذكــر ان املؤمتــر شــارك فيــه باحثــون مــن مختلــف دول 

العالــم والذيــن قدمــوا بحوثهــم فــي مجــال الكيميــاء 

ــة. ــاالت احلياتي ــي اجمل ــتخدامته ف واس

حصــل قســم هندســة الحاســبات بكليــة الهندســة علــى ثــالث جوائــز للبحــث المتميــز 
ــي جامعــة بغــداد تحــت  ــم ف ــذي اقي ــث ال ــا الثال ــة الدراســات العلي ــر طلب ــي مؤتم ف
ــث  ــة(. حي ــة الوطني ــار والتنمي ــز لالعم ــا…. ركائ ــات العلي ــوث الدراس ــعار )بح ش
ــن  ــة م ــراف نخب ــت اش ــا تح ــات العلي ــالب الدراس ــن ط ــة م ــوث المقدم ــت البح تمكن

كلية الهندسة تحصد جوائز المؤتمر الثالث لطلبة الدراسات العليا
ــى اســتقطاب اهتمــام المشــاركين  اســاتذة القســم االكفــاء مــن الحصــول عل
وارائهــم الهميتهــا العلميــة وبمــا تقدمــه مــن افــكار تهــدف الــى خدمــة 

ــع.  ــة للمجتم ــة العلمي المنفع
و حصــل البحــث المقــدم مــن الطالبــة مــروة محمــد عبــد بعنــوان “نظــام 
وانترنــت  الســحابية  الحوســبة  علــى  المبنــي  الذكيــة  الصحيــة  الرعايــة 
ــى تقنيــات الحوســبة الســحابية . ــى الجائــزة. حيــث اعتمــد عل االشــياء” عل

وحصــل البحــث الموســوم “شــبكة معرفــة برمجيــا لمنظومــة مراقبــة فديويــة 
عبــر االنترنــت مــع تحليــل البيانــات الكبيــرة” علــى جائــزة البحــث المتميــز 
ــة الماجســتير ســكينة رضــا شــاكر يهــدف هــذا  ــل طالب ــن قب وهــو مقــدم م
ــد  ــات. وق ــة بأحــدث التقني ــات المراقب ــى تحســين أداء خوارزمي المشــروع ال
ــم  ــروة قاس ــة م ــل الطالب ــن قب ــدم م ــث المق ــة البح ــة الثالث ــي الجلس ــل ف حص
ــذ  ــم وتنفي ــوان “تصمي ــث كان بعن ــز حي ــزة البحــث المتمي ــى جائ ــاس عل عب

ــاط هجمــات االدخــال واالخــراج. ــع منفــذ األدخــال /األخــراج الحب مان
الفعالــة  المشــاركة  و  المتميــزة  للجهــود  تثمينــا  الجوائــز  هــذه  تاتــي  و 
ــيرة  ــاح المس ــي انج ــالب ف ــاتذة وط ــن اس ــم م ــل كادر لقس ــن قب ــة م المبذول
ــه كليــة الهندســة فــي جامعــة  ــذي ترتقــي ب العلميــة بمــا يخــدم الطمــوح ال

ــداد بغ

وقــع عميــد كليــة طــب االســنان فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور حســن 

ــي  ــي التقن ــد الطب ــة االم واملعه ــن الكلي ــترك ب ــاون مش ــة تع ــزي اتفاقي ــل احلوي فيص

ــي  ــم العال ــكيات وزارة التعلي ــن تش ــترك ب ــاون املش ــات التع ــن آلي ــداد ،  ضم ــي بغ ف

والبحــث العلمــي ورئاســة جامعــة بغــداد والتشــكيات األخــرى ذات االختصاصــات 

 . املشــترك  العلمــي  التعــاون  آفــاق  وفتــح  واملتابعــة  اإلشــراف  وضــرورة  املناظــرة 

وتضمنــت االتفاقيــة  تبــادل اخلبــرات العلميــة وتشــكيل جلــان مشــتركة وذلــك للنظــر فــي 

كلية طب االسنان توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد 
الطبي التقني

ســبل التعــاون املشــترك بــن التشــكيلن 

ــم  ــة لقس ــة الثاني ــة املرحل ــام طلب و وقي

ــة األســنان للمعهــد الطبــي التقنــي  وقاي

فيمــا  التخصصيــة  العيــادات  بتهيئــة 

ــي  ــال والوقائ ــنان األطف ــب أس ــق بط يتعل

فــي كليــة طــب األســنان وبالتنســيق 

ــكا  ــية ل ــاكات التدريس ــع امل ــر م املباش

التشــكيلن ، فضــا عن قيام طلبــة املرحلة 

ــد  ــنان للمعه ــة األس ــرع صناع ــة لف الثاني

بإيجــاد اجلوانــب العمليــة والتقنيــة ملرضــى 

عيــادات كليــة طــب األســنان جامعــة 

بغداد،وبإشــراف املــاك التدريســي والفنــي 

للمعهــد وبالتنســيق املباشــر مــع املاكات 

التدريســية املناظــرة لكليــة طب األســنان. 

الهــدف مــن االتفاقية إلــى تنشــيط العمل 

املشــترك بــن تشــكيات وزارة التعليــم 

العالــي والبحــث العلمــي خدمة للمســيرة 

ــنان.  ــب األس ــات ط ــة الختصاص التعليمي
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ــم  ــن تضخ ــرة ع ــداد محاض ــة بغ ــدي بجامع ــب الكن ــة ط ــت كلي اقام
ــور   ــراض الدكت ــم األم ــرع عل ــي ف ــي ف ــا التدريس ــم القاه ــة الرح بطان
ــا  ــي حضره ــتمر و الت ــم املس ــرات التعلي ــن محاض ــق ضم ــد ناط محم
عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــور محمــد عبــد املهــدي القرطــاس وعــدد 

ــة . ــة الكلي مــن أســاتذة وطلب
ــة الرحــم يعــد مــن  ــى ان تضخــم بطان واشــار احملاضــر فــي الورشــة ال

كلية طب الكندي تقيم محاضرة عن تضخم بطانة الرحم
بطانــة  ســرطان  مســببات 
ــدى  الرحــم، وهــو مــرض شــائع ل
انقطــاع  عمــر  فــي  النســاء 
الطمــث لــذا فــان تشــخيصه 
يكتســب اهميــة خاصــة النــه 
ــرطان  ــل لس ــدوث محتم ــع ح مين

بطانــة الرحــم.
كثــرة  ان  احملاضــر  وبــن 
التقســيمات لهــذا املــرض جعلت 
التفاهــم بــن أخصائــي  لغــة 
علــم  أخصائــي  و  النســائية 
األمــراض معقــدة و غيــر مفهومة 
منظمــة  عملــت  فقــد  لــذا 
 2014 عــام  العامليــة  الصحــة 
ــون  ــد يك ــيم جدي ــاد تقس العتم
يتســم  كمــا  مقبوليــة  اكثــر 
ــات و  ــذه املعلوم ــة ,ه باملوضوعي
غيرهــا عــن طــرق تشــخيص و 

. التضخــم  عــاج هــذا 

ــة  ــي جامع ــي ف ــخ الطبيع ــف التاري ــز ومتح ــة مرك ــرت مجل باش
بغــداد وبعــد النجــاح الــذي حققتــه اجمللــة علــى املســتوى العلمــي 
العاملــي بحصولهــا علــى مركــز متقــدم فــي مســتوعب ســكوبس 
ــة املتحــف مــع  ــادل العلمــي العاملــي جملل ــاب التب ــح ب ــي ، بفت العامل
ــة  ــى مجل ــة ، االول ــة العريق ــم العلمي ــات العال ــن مج ــن م اثن
جامعــة هارفــرد ، و جامعــة ســاوباولو فــي البرازيــل ، إذ متتــاز هاتــن 
ــن  ــن اجلامعت ــخ هات ــة و تاري ــة العريق ــا العلمي ــن برصانتهم اجمللت

ــم . ــتوى العال ــى مس ــق عل العري
إذ يتســم التبــادل العلمــي بن 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 
ــة  ــاء مختلف ــذه االحي ــع ه ــار و توزي ــي إنتش ــة ف ــة املتعلق الطبيعي
ــة  ــة الرصين ــوة العلمي ــادة الق ــات ، زي ــات و حيوان ــن نبات ــواع م االن
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 
ــة املتبعــة فــي ارقــى جامعــات  ــة احلديث ــد مــن التقان مــا هــو جدي

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

العالــم و املتخصصــة فــي الدراســات االحيائيــة املتعلقــة بتصنيف 
ــدمي  ــح الق ــدة و تصحي ــواع اجلدي ــجيل االن ــة ، و تس ــات احلي الكائن
منهــا ، فضــا عــن تثبيــت بيانــات البيئــة العراقيــة عامليــاً ليطلــع 
ــجتها و  ــي نس ــة ف ــة الرائع ــراق الطبيعي ــا الع ــى خباي ــم عل العال

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 .
ــخ الطبيعــي العراقــي  ــة مركــز بحــوث و متحــف التاري تعــد مجل
مــن اجملــات العريقــة التــي متتــد ألكثــر مــن نصــف قــرن مــن العمــل 
البحثــي الرصــن و املتواصــل داخــل و خــارج العــراق ، إذ انصبت جهود 
ــا  ــى ادخاله ــرة ال ــوام االخي ــي االع ــا ف ــي مجلتن ــر ف ــة التحري هيئ
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 .

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

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

ــراب  ــراض أضط ــدوة أع ــت الن وتضمن
ــة  ــة دفاعي ــري حيل ــواس القه الوس
الشــعورية يتخلــص بهــا األنســان 
املشــاعر  لتجنــب  احلقيقــه  مــن 
ــب ،  الســلبية وحتمــل االشــعور بالذن
ــة  ــي الطفول ــة ف ــوء املعامل إذ إن س
 ، اخملــدرات  تعاطــي  الــى  يــؤدي 
. الوراثــي  العامــل  عــن  فضــا 

وتهــدف النــدوة الــى تســليط الضــوء 
ــخيص  ــص والتش ــع الفح ــى واق عل
العراقــي   اجملتمــع  فــي  النفســي 
والتعرف علــى تأثير خطأ التشــخيص 
والتعــرف  النفســية  لألضطرابــات 
ــص  ــة لفح ــات احلديث ــى التوجه عل
ــية. ــات النفس ــخيص األضطراب وتش
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اقــام مركــز احلاســبة االلكترونيــة بجامعــة بغــداد وبالتعــاون 

بعنــوان  عمــل  ورشــة  الــوزراء  جمللــس  العامــة  األمانــة  مــع 

احلكومــة  مشــروع  لتكامــل  االزمــة  الســبل  توفيــر   (

ــة  ــز جلن ــتضاف املرك ــث اس ــز(  حي ــا العزي ــي بلدن ــة ف االلكتروني

واحلاســبات.  املعلومــات  لنظــم  االستشــاري  املكتــب  مــن 

هــدف الورشــة هــو تقــدمي رؤيــة متكاملــة عاليــة املســتوى 

حــول كيفيــة تأســيس احلكومــة االلكترونيــة وكيفيــة متكــن 

االخــرى  الدولــة  مؤسســات  مــع  بالعمــل  بغــداد  جامعــة 

فضــا عــن اســهامها بنجــاح فــي عمــل البطاقــة املوحــدة 

رصينــة. وجامعــات  شــركات  مــع  عاقــات  متتلــك  وكونهــا 

ــداد  ــة بغ ــة بجامع ــبة االلكتروني ــز احلاس ــر مرك ــى مدي ــد الق وق

ــا  ــرح فيه ــرة ش ــن محاض ــامي حس ــامر س ــور س ــدرس الدكت امل

بصــورة  تطبيقهــا  وكيفيــة  االلكترونيــة  احلكومــة  ماهيــة 

ــي  ــداد ف ــة بغ ــات جامع ــتعرض امكان ــراق واس ــي الع ــاملة ف ش

ــة . ــة االلكتروني ــوع احلكوم ــول موض ــاص ح ــب ذوي االختص تدري

ــم  ــأت ابراهي ــواء نش ــدة  الل ــة املوح ــؤون البطاق ــر ش ــدث مدي وحت

ان التعــاون ســيكون مثمــر مــع جامعــة بغــداد ملــا متتلكــه 

فــي  الصناعــي  الــذكاء  ادخــال  علــى  تســاعد  خبــرات  مــن 

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 

ألهميتــه  املعلوماتــي  باألمــن  االهتمــام  عــن  فضــا  اجملــال 

الوطنيــة.  البطاقــة  مشــروع  تطويــر  وكذلــك  القصــوى 

ــدوة  ــا ن ــزر للدراســات العلي اقيمــت فــي معهــد اللي
لفــرع التطبيقــات الطبيــة والبايولوجيــة واملوســومة 
تطبيقــات الليــزر احلديثــة في طب االســنان التجميلي
علــى  الضــوء  تســليط  هــو  النــدوة  وهــدف  
اســتخدام  فــي  احلديثــة  املســتجدات  اخــر 
التجميلــي االســنان  طــب  فــي  الليــزر 

معهد الليزر للدراسات العليا  يقيم ندوة عن تطبيقات الليزر 
الحديثة في طب االسنان التجميلي

ــات  ــزر للدراس ــد اللي ــد معه ــا عمي ــى خاله والق
ــر  ــادي مطش ــد اله ــور عب ــتاذ الدكت ــا االس العلي
ــد  ــة املعه ــا رؤي ــح فيه ــذي وض ــه ال ــد كلمت عب
السياســة  رســم  فــي  دأب  التــي  وسياســته 
العلمــي  البحــث  بأجتــاه  ورؤيتــه  العلميــة 
. احلديثــة  العلميــة  احلافــات  ضمــن  الرصــن 

موكــدا ان  االجتاهــات املتميــزة والتــي بــدأت تدخــل 
ــب  ــي ط ــزر ف ــتخدام اللي ــو اس ــع ه ــة اجملتم ــي خدم ف
بشــكل  الليــزر  تطبيقــات  دخلــت  حيــث  االســنان 
ــح  ــي واصب ــنان التجميل ــب االس ــل ط ــي حق ــع ف واس
هــذا اجملــال فرعــاً مهمــاً مــن فــروع طــب االســنان

مهــدي  الدكتــور  املســاعد  االســتاذ  بعدهــا  القــى 
معاجلــة  بعنــوان:  محاضــرة  فرعــون  ال  ســكر 
بالليــزر  وجتميلهــا  املرضيــة  اللثــة  حــاالت 
قيــس  للدكتــور  فكانــت  الثانيــة   احملاضــرة  أمــا 
مؤيــد والتــي حتــدث فيهــا عــن اســتخدام اجهــزة 
ــنان.  ــول االس ــا ح ــة وم ــات اللث ــي عاج ــزر ف ــود لي الداي
للمــدرس  فكانــت  الثالثــة  احملاضــرة  امــا 
حتــدث  والتــي  رشــيد  يوســف  اصيــل  مســاعد 
بالليــزر التصبــغ  عــاج  ســحر  عنــة  فيهــا 

ــمة  ــاعد باس ــتاذ املس ــت لاس ــرة كان ــرة االخي واحملاض
االســنان  تبييــض  بعنــوان  وهــي  علــي  محمــد 
عرضــاً  احملاضــرة  تضمنــت  حيــث  الليــزر  بواســطة 
النــواع الليــزر املســتخدمة فــي تبييــض االســنان .

اقــام  معهــد الليــزر للدراســات العليــا 
فــرع التطبيقــات الطبيــة والبيولوجيــة  
نــدوة للتثقيــف باملضــادات احليويــة ضمــن 
للثقيــف  الوطنــي  االســبوع  فعاليــات 

باملضــادات احليويــة 
تهــدف النــدوة للتعريــف باملضــادات احليوية 
ــة  ــاالت البيولوجي ــا باجمل ــا وتأثيراته وانواعه
والطبيــة واهميــة اتبــاع ارشــادات الطبيــب 
مــن حيــث اجلرعــة والتوقيــت والتأثيــر 
الســلبي لســوء اســتخدام هــذه العاجــات 
ــوا  ــاء عرض ــرات ال طب ــاء محاض ــا مت الق كم
فــي  االدويــة  هــذه  اســتخدام  فيهــا 

ــة ــة مختلف ــات طبي اختصاص
فــرع  لرئيــس  االولــى  احملاضــرة  وكانــت 

والبيولوجيــة الطبيــة  التطبيقــات 
ــن  ــد حس ــى محم ــورة ليل ــدرس الدكت امل
احليويــة  باملضــادات  )تعريــف  بعنــوان 
احملاضــرة  تضمنــت  (حيــث  ومفاهيمهــا 
مقدمــة عــن املضــادات احليوية  أكتشــافها 
ومصادرهــا وطيــف فعالياتهــا وميكانيكية 

ــا. تأثيره

معهد الليزر للدراسات العليا  يقيم ندوة للتثقيف 
بالمضادات الحيوية

 وعنوانهــا) املضــادات احليويــة وتطبيقاتهــا في 
ــتخدام   ــن اس ــح ع ــت نصائ ــة ( تضمن اجلراح
ــن  ــتخدامها م ــوء اس ــة و س ــادات احليوي املض

ــض. ــب او املري ــل الطبي قب
امــا احملاضــرة الثالثــة فكانــت لطالبــة الدبلــوم 
العالــي بــراء مهــدي وعنوانهــا )املضــادات 
ــت  ــد( و تضمن ــائية والتولي ــي النس ــة ف احليوي
احملاضــرة نبــذة مختصرة عــن املضــادات احليوية 
وتفاعاتهــا  اجلانبيــة  وتأثيراتهــا  وانواعهــا 
مــع االدويــة االخــرى. و اســتخداماتها فــي 

مجــال النســائية والتوليــد وتقســيمها الــى 
ــة ــر امن ــة وغي ــادات امن مض

لطالــب  فكانــت  الرابعــة  احملاضــرة  امــا 
حســن  علــوان  امنــار  العالــي   الدبلــوم 
ــتخدمة  ــة املس ــادات احليوي ــا )املض وعنوانه

فــي أمــراض العيــون(
ــواع  ــن ان ــة ع ــرة حمل ــت احملاض ــث تضمن حي
املضــادات احليويــة املســتخدمة فــي امــراض 
ــم  ــى جس ــة عل ــا اجلانبي ــون وتأثيراته العي

ــن  ــة والع ــورة عام ــان بص االنس

مركز الحاسبة االلكترونية 
بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس 

الوزراء يقيم ورشة عمل عن الحكومة 
االلكترونية

مركــز  فــي  االداء  وتقييــم  اجلــودة  ضمــان  نظــم 
بغــداد  بجامعــة  والدوليــة  االســتراتيجية  الدراســات 
حــول  عمــل  ورشــة  التشــغيلية  اخلطــة  وضمــن 
. املؤسســات(  فــي  العاملــن  اداء  علــى  الوقــت  )تأثيــر 

وابتــدأت مديــر املركــز الدكتــورة ابتســام محمــد العامــري فــي 
ــة  ــه عملي ــة ادارة الوقــت بأن ــف بأهمي جامعــة بغــداد بالتعري
االســتفادة مــن الوقــت املتــاح واملواهــب الشــخصية املتوفــرة 
ــا  ــي حياتن ــا ف ــعى اليه ــي نس ــة الت ــداف املهم ــق االه لتحقي
ــات  ــن متطلب ــوازن ب ــق الت ــى حتقي ــة عل ــع احملافظ ــة م اليومي
العمــل واحليــاة اخلاصــة وبــن حاجــات اجلســد والعقــل والــروح .

ــن  ــرد م ــن الف ــي ومتك ــري االداء الوظيف ــت العام ــا ناقش كم
ــظ  ــتطيع املاح ــا يس ــدد وم ــلوك مح ــن س ــا م ــه اني حتقيق
اخلارجــي ان يســجله بأكبــر قــدر مــن الوضــوح والدقــة مرتبطــا 
ــات  ــن اداء الواجب ــن م ــي يتمك ــه ك ــف ودافعيت ــدرات املوظ بق
ــج اداءه ،  ــل نتائ ــة ويتحم ــة مرضي ــه بطريق ــت الي ــي وكل الت
موضحــة ان نتائــج اداة الوقــت تعــد مشــكلة مــن املشــكات 
ــراض  ــر اع ــة ، إذ تظه ــات احلديث ــه اجملتمع ــي تواج ــة الت املهم
ــى ادارة  ــدرة عل ــدام الق ــة النع ــر نتيج ــق والتوت ــرعة والقل الس
الوقــت بالشــكل االمثــل فــي كثيــر مــن االحيــان ممــا يزيــد مــن 
ــذه  ــل ه ــون ولع ــا العامل ــرض له ــي يتع ــوط الت ــة الضغ درج
ــاالت  ــي اجمل ــن ف ــدى العامل ــر ل ــكل اكب ــر بش ــراض تظه االع
ــدا  ــب جه ــل االداري يتطل ــواهم فالعم ــن س ــر م ــة اكث االداري
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 .

مركز الدراسات الدولية ينظم 
ورشة عمل حول تأثير ادارة الوقت 

على اداء العاملين في المؤسسات
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املركــز  مديــرة  الســيدة  شــاركت 
ــرطان  ــوث الس ــادي لبح ــي الري الوطن
عبــد  نـــدى  الدكتــورة  االســتاذ 
الصاحــب العـــلوان فــي النــدوة التــي 
ــة  ــوم اخملتبري ــرع العل ــي ف ــت ف أقيم
والســريرية فــي كليــة الصيدلــة / 
اجلامعــة املســتنصرية واملوســومة 
)دور التشــخيص اجملهــري واملناعــي 
والفحــص النســيجي فــي مكافحــة 
النســاء  عنــد  الرحــم  ســرطان 

العراقيــات(. 
النــدوة حوالــي 100  وشــارك فــي 
الهيئــة  أعضــاء  مــن  منتســب 
التدريســية وطلبــة كليــة الصيدلــة 
رئيــس  مســاعد  رأســهم  علــى 
للشــؤون  املســتنصرية  جامعــة 
العلميــة االســتاذ املســاعد الدكتــور 
عميــد  و  عيســى  عبــود  كاظــم 
الكليــة االســتاذ الدكتــور مصطفــى 

العباســي.
حيــث ألقــت االســتاذ الدكتــورة نــدى 
العلــوان محاضــرة االفتتــاح وبعنــوان 
الرحــم  عنــق  ســرطان  وبائيــة 
ــة  ــات العراقي ــى االحصائي ــزاً عل تركي
لــدى  املعتمــدة  التحــري  وبرامــج 

المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان يبحث دور 
التشخيص المجهري في مكافحة سرطان الرحم عند النساء 

العراقيات

ــث  ــة”، حي ــة العاملي ــة الصح منظم
ــات  ــا االحصائي ــن خاله ــت م عرض
فــي  محليــاً  واملســجلة  االخيــرة 
ســجل الســرطان العراقــي وقارنتهــا 
بالبيانــات املدونــة عــن ســرطان عنــق 
الرحــم علــى الصعيــد االقليمــي 
ــار  ــل االختط ــة عوام ــي مبين والعامل
املســببة للمــرض وطــرق الوقايــة 
الرحــم  عنــق  وناظــور  والتحــري 
والتحــري عــن فايــروس الــورم احلليمي 

البشــري .
شــارك الــى جانــب االســتاذ الدكتــورة 
ــرات  ــاء احملاض ــي الق ــوان ف ــدى العل ن
ــور  ــتاذ الدكت ــن االس ــة كل م العلمي
ســعد حســن مديــر وحــدة االمــراض 
ــداد  ــب بغ ــة ط ــي كلي ــة ف االنتقالي
االســتاذ املــدرس الدكتــورة اســراء 
مهــدي مــن كليــة ابــن ســينا الطبية 
حميــد  ناديــة  الدكتــورة  واملــدرس 
ــة  ــي جامع ــة ف ــة الصيدل ــن كلي م
ــة  ــدوة العلمي ــت الن ــداد واختتم بغ
علــى  ركــزت  مفتوحــة  مبناقشــة 
الطــرق العامليــة اجلديــدة فــي الوقايــة 
الســرطان عــن طريــق  مــن هــذا 
التلقيــح ضــد الفايــروس املســبب 
علــى  التطــرق  مت  كمــا  للمــرض 
أهميــة أعتمــاد أســتراتيجية وطنيــة 
شــاملة ملكافحــة الســرطانات التــي 
بصــورة  العراقيــة  املــرأة  تصيــب 
عامــة وســرطان عنــق الرحــم بصــورة 
خاصــة، ومــن ثــم مت توزيــع الشــهادات 
ــن  ــادة احملاضري ــى الس ــة عل التقديري

ــدوة. ــي الن نظــم املعهــد العالــي للدراســات احملاســبية ومنظم

ــا بجامعــة بغــداد  ــة للدراســات العلي واملالي

مؤمتره العلمــي الدولــي األول والوطني الثالث 

املوســوم )التميــز واإلبــداع احملاســبي واملالــي 

املســتدامة(  للتنميــة  اساســية  دعامــة 

بالتعــاون مــع شــركة التأمــن الوطنيــة 

ومجلــس مهنــة مراقبــة وتدقيــق احلســابات.

وتنــاول املؤمتــر محــاورا عديــدة تلخصــت 

ــر  ــل مبعايي ــذي متث ــبي وال ــور احملاس ــي احمل ف

ــق  ــي وحتقي ــي الدول ــاغ املال ــبة واإلب احملاس

التنميــة املســتدامة، فضــاً عــن محاســبة 

التنافســية.. امليــزة  وتعزيــز  الكلــف 

والتدقيــق  الرقابــة  محــور  ناقــش  فيمــا 

مراقبــي  مكاتــب  فــي  التدقيــق  جــودة 

املؤمتتــة. احملاســبة  ونظــم  احلســابات 

كمــا ناقــش املؤمتــر احملــور املالــي الــذي 

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية يعقد مؤتمره العلمي 
الدولي األول والوطني الثالث

والشــمول  املصــارف  موضوعــة  تضمــن 

املالــي والصيرفــات اإلســامية، فضــاً عــن 

الوظائــف اإلشــرافية للبنــك املركــزي العراقــي.

بأهميــة  التعريــف  إلــى  التطــرق  ومت  هــذا 

ــرية  ــوارد البش ــتدامة امل ــي واس ــن الصح التأم

تطويــر  إلــى جانــب  اإلســتثمارات  وحمايــة 

النظــام القانونــي لقطــاع التأمــن.. فيمــا 

اوراق عمــل اخــرى وضمــن محــاور  طرحــت 

ــا  ــة وتطبيقاته ــة املضاف ــة القيم ــر ضريب املؤمت

ــي. ــرب الضريب ــن الته ــاً ع ــراق، فض ــي الع ف

وفــي اليــوم الثانــي للمؤمتــر، نوقشــت اوراق 

عمــل ركــزت علــى معاييــر اإليــرادات مــن 

القــدرة  وتأثيــر  املبرمــة  العقــود احلكوميــة 

االداريــة فــي اســتدامة االربــاح احملاســبية، إلــى 

جانــب دراســة العاقــة بــن النظــام احملاســبي 

اإلليكترونــي  والنظــام  التقليــدي  احلكومــي 

وصــوالً إلــى الدخــل مــن غيــر الفائــدة وتأثيــره 

علــى اربــاح القطــاع املصرفــي العراقــي.

ــرة  ــر عــام الدائ ويذكــر ان املؤمتــر حضــره مدي

التعليــم  وزارة  فــي  والقانونيــة  اإلداريــة 

العالــي والبحــث العلمي.....،كمــا حضــره 

ــر  ــة ومدي ــة املالي ــوان الرقاب ــة دي ــس هيئ رئي

عــام شــركة التأمــن الوطنيــة العراقيــة 

ومديــر عــام هيئــة الضرائــب فــي وزارة املاليــة 

ومديــر عــام مصــرف الرافديــن العراقــي ومدير 

ــي، فضــاً عــن  عــام مصــرف الرشــيد العراق

املعنيــن بالشــأن املالــي.. كمــا حضــر املؤمتــر 

ــداد  ــة بغ ــس جامع ــي لرئي ــاعد العلم املس

ــل  ــامة فاض ــور اس ــاعد الدكت ــتاذ املس االس

عبــد اللطيــف فضــاً عــن مشــاركة عــدد من 

اجلامعــات العربيــة كاالردن وســوريا والســودان 

ــرى. ــة اخ ــات عراقي ــان وجامع ــلطنة عم وس
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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 
ــي بكــر  ــي( والــذي اقيــم فــي جامعــة اب فــي الوطــن العرب

ــر. ــد تلمســان باجلزائ بالقاي
وتنــاول بحــث الدكتــورة صبــري املوســوم )دور التنميــة 
ــق  ــات لتحقي ــة املعلوم ــي صناع ــة كأداة ف ــة البديل الذاتي
ــة(  ــاد املعرف ــة واقتص ــل العومل ــي ظ ــري ف ــال الفك رأس امل
الــدور الفاعــل جلامعــة بغــداد فــي صنــع املعلومــات التــي 
مــن شــأنها حتقيــق رأس املــال الفكــري فــي ظــل التحــوالت 

ــم . ــهدها العال ــي يش ــارعة الت املتس
واشــارت نتائــج البحــث الــى وجــود عاقــة ذات داللــة 
وصناعــة  األساســية  البحــث  محــاور  بــن  إحصائيــة 
ــع جامعــة  املعلومــات فــي جامعــة بغــداد، فضــا عــن متت

باحثة من مركز التخطيط الحضري بجامعة بغداد 
تلقي بحث في مؤتمر التنمية البشرية بالجزائر

بغــداد مبســتوى جيــد فــي مجــال الصناعــة املعلوماتيــة ، كمــا 
أظهــرت النتائــج أن اخلدمــات املتنوعــة التــي تقدمهــا اجلامعــة 
ــات  ــة املعلوم ــتوى صناع ــى مس ــر عل ــا تأثي ــودة له ــع بج تتمت
فيهــا، ومواكبتهــا للتغيــرات املتاحقــة فــي عالــم تكنولوجيــا 
املعلومــات واالســتفادة منها مبــا يخــدم النظــام اإلداري واألكادميي 

ــا. فيه
ــدت  ــي أك ــات الت ــن التوصي ــددة م ــى ع ــة إل ــت الباحث وتوصل
ــري  ــر البش ــة للعنص ــة الذاتي ــى دور التنمي ــز عل ــة التركي اهمي
إلقامــة مجتمــع املعرفــة والعمــل علــى تطويــر مهاراتــه 
ــا  ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــر البني ــى تطوي باســتمرار، العمــل عل
املعلومــات ومواكبتهــا آلخــر املســتجدات فــي عالــم تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت، فضــاً عــن التأكيــد علــى توفيــر ميزانيــة 
ــى  ــل عل ــة والعم ــي اجلامع ــي ف ــث العلم ــئون البح ــة لش خاص
ــاون  ــتوى التع ــع مس ــة ورف ــة املتخصص ــز البحثي ــة املراك إقام
ــال  ــي مج ــتثمار ف ــى االس ــجيعه عل ــاص وتش ــاع اخل ــع القط م

ــات. ــة املعلوم صناع

قدمــت التدريســية فــي قســم اجلغرافيــة بكليــة 
التربيــة للبنــات املــدرس الدكتــور ســماح صبــاح 
محاضــرة بعنــوان )بعــض مشــاكل وحلــول االختناقــات 

ــداد(.  ــي بغ ــة ف املروري
وهدفــت احملاضــرة الــى تســليط الضــوء علــى مشــاكل 
االختناقــات املرويــة واســبابها ومحاولــة ايجــاد احللــول 

لهــا .
وتناولــت احملاضــرة ان ازدحــام الســير ويــزداد ســوءا 
ــا  ــوارع صباح ــى الش ــاف ال ــي لتض ــام الدراس ــع الع م
ــن  ــرة م ــبكة كبي ــار ش ــة وانتش ــل الطلب ــوط نق خط
ــرا مــن  ــزا كبي نقــاط التفتيــش العســكرية تأخــذ حي

كلية التربية للبنات تدرس مشاكل االختناقات المرورية في بغداد
الشــارع ناهيــك عــن مشــاكل اخــرى تتعلــق 
القــدرة  تفــوق  التــي  الســيارات  باعــداد 

االســتيعابية . 
ــي  ــول الت ــض احلل ــرة بع ــت احملاض ــا قدم كم
ــل  ــا العم ــاكلة منه ــل املش ــي ح ــاعد ف تس
علــى فتــح الطرق واجلســور املغلقة وتقســيم 
اوقــات الــدوام الرســمي للــوزارات بفــارق 
ســاعة الــى ثــاث ســاعات وضــرورة رفــع 
الكتــل الكونكريتيــة مــن االرصفــة ومعاجلــة 
ــي  ــة ف ــر الضروري ــات غي ــفات واملطب التخس
الشــوارع ووضــع ممــرات خاصــة بســيارات 
النقــل العــام واغاقهــا امــام الســيارات 
ــار  ــال النه ــدودة خ ــاعات مح ــة ولس اخلاص

ــة. ــل النهري ــوط النق ــل خط وتفعي

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

مركز الحاسبة اللكترونية ينظم ورشة عمل عن الئحة السلوك الوظيفي
وتناولــت الورشــة واجبــات املوظــف العــام جتــاه 
ــورات  ــه و احملظ ــائه وزمائ ــاه رؤس ــور وجت اجلمه
الســلطة  اســتعمال  إســاءة  مــن  العامــة 
ــوة  ــول الرش ــوذ وقب ــتغال النف ــة واس الوظيفي
أو طلبهــا أو ارتــكاب أي صــورة مــن الصــور 
املنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحة الرشــوة 
وكذلــك التزويــر وقبــول احملســوبية أو الواســطة 
ومســؤولياته  العمــل  مهمــات  أداء  فــي 
احملظــورات  عــن  »ســلمان«  حتدثــت  كمــا 
املتعلقــة باملــال العــام ومكافحــة الفســاد. 
ــؤولية  ــة روح املس ــى تنمي ــة إل ــدف الورش وته
ــادئ  ــم واملب ــر القي ــام ونش ــف الع ــدى املوظ ل
األخاقيــة املهنيــة لــدى املوظــف وتعزيزهــا 
ــز ثقــة املواطــن باخلدمــات  ــزام بهــا وتعزي وااللت
التــي تقدمهــا الدولــة ومكافحــة الفســاد 
املوظــف  ثقافــة  وتنميــة  صــوره  بــكل 
العــام بأهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه.
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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 
ــون  ــي لص ــاد العامل ــة، االحت ــب قائم ــراض حس ــددة باالنق ــة امله ــواع العراقي ــل االن ــة العم ــي ورش ــاركتها ف مش
الطبيعــة IUCN Red List / Iraq(( والتــي نظمتهــا جمعيــة صيانــة املصــادر الوراثيــة والبيئــة العراقيــة وبالتعــاون 
ــة،  ــة والبيئ ــي وزارة الصح ــك ف ــة وذل ــة والزراعي ــة البيئي ــة النخل ــة ومنظم ــة العراقي ــة والبيئ ــع وزارة الصح م
وبحضــور عــدد كبيــر مــن املديريــن العامــن ورؤســاء منظمــات اجملتمــع املدنــي والباحثــن مــن معظــم محافظــات 

العــراق

باحثة من مركز بحوث السوق تحصل على جائرة افضل بحث 
بشكل بوستر

والهــدف مــن انعقــاد النشــاط تســليط النــدوة الــى 
ــة  ــا النباتي ــة ومنه ــواع العراقي ــل االن ــوء ع ــليط الض تس
ــا  ــرة عليه ــروف املؤث ــراض والظ ــددة باالنق ــة امله واحليواني
ــراض  ــن االنق ــواع م ــى ه<ه االن ــاظ عل ــا واحلف ــرق تفاديه وط

ــد. ــي للبل ــل ارث طبيع ــا متث ألنه
تضمــن نــوع املشــاركة عمــل بوســتر بعنــوان التنــوع 
البايولوجــي وتأثيــر املنــاخ وتداخاتهــا الــى ايــن  وبيــان 
ــى  ــرة وطــرق احملافظــة عل ــه واســبابه والعوامــل املؤث اهميت

ــاء.  ــراض االحي ــع انق ــواع ومن االن
ــوع  ــة التن ــف بأهمي ــو التعري ــث ه ــص البح ــن مخل وتضم
البايولوجــي واســبابه والعوامــل املؤثــرة بــه وماهــي الطــرق 
التــي مــن خالهــا ميكــن احملافظــة علــى التنــوع البايولوجــي 

ومنــع انقــراض االحيــاء. 
احملميــات  علــى  احملافظــة  هــو  البحــث  مــن  الهــدف 
الطبيعيــة ســن قوانــن حلمايــة البيئــة جتميــع االحيــاء فــي 
ــة  ــراض، التنمي ــن االنق ــا م ــاظ عليه ــوان واحلف ــق احلي حدائ
املســتدامة، االتفاقيــات الدوليــة وانعــاش املواقــع املتضــررة ، 
توعيــة اجلمهــور بحمايــة النباتــات واحليوانــات مــن االنقراض. 
ــث  ــل بح ــزة افض ــى جائ ــت عل ــي حصل ــد النب ــت عب وكان
ــز  ــبو املرك ــارك منتس ــذا يب ــتر، وبه ــة بوس ــاركة بهيئ مش
ــي  ــق ف ــاء والتوفي ــن العط ــد م ــا املزي ــن له ــة متمن للزميل
مســيرتها العلميــة خدمــة جلامعتنــا االم ولوطننــا العزيــز.

ــات األســتاذ  ــة للبن ــة التربي ــي كلي ــت  التدريســية فــي قســم االقتصــاد املنزل حصل
بشــرى فاضــل صالــح والســت نهلــة مهــدي علــى بــراءة اختــراع حتــت عنــوان )عشــبة 

األشــنان واســتعمالها مــادة منظفــة للخامــات النســيجية( 
ــتخدام  ــى اس ــوت إل ــات البي ــن رب ــر م ــأ كثي ــة تلج ــح قائل ــة صال ــارت الباحث واش
املنظفــات بكثــرة وخاصــة بعــد انتشــار الغســالة األليــة والتــي جعلــت مــن عمليــة 
الغســيل اســهل واســرع  فضــال 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 
ــة أو حساســية جتــاه هــذه املنظفــات وعليــه باإلمــكان إيجــاد منظفــات أمنــة  جلدي

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 
ــبة  ــث نس ــن حي ــى م ــة األول ــة املرتب ــة امللون ــة القطني ــرزت اخلام ــث أح ــا حي وصحي
ــة  ــة الصوفي ــم اخلام ــتر ث ــة البوليس ــت خام ــة كان ــة الثاني ــة و املرتب ــة للبقع اإلزال
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. 

براءة اختراع في كلية التربية للبنات عن استعمال عشبة األشنان 
كمادة منظفة للخامات النسيجية

صــدر حديثــاً كتــاب لاســتاذ املتمــرس الدكتــور ريــاض عزيــز هادي 
.states man)حمل عنــوان )رجــل الدولــة

واشــار الدكتــور هــادي فــي كتابــه ان الســبب الرئيســي الختيــاره 
ــا ان  ــباب اهمه ــدة اس ــود لع ــة يع ــل الدول ــوع رج ــة مبوض للكتاب
هــذا املفهــوم هــو مــن اكثــر االلقــاب والصفــات جاذبيــة وقبــوالً 
فــي ميــدان العاملــن فــي السياســة وشــؤون احلكــم الســيما اذا 

ماقــورن بغيــره مــن املــص طلحــات السياســية.
ــا  ــات منه ــن املوضوع ــر م ــه الكثي ــي طيات ــوع ف ــاول املطب وتن
عاقــة الدولــة بالقانــون والــذي اعتبــره بانــه ليــس اقــل اهميــة 

ــلطة. ــة وبالس ــه بالسياس ــن عاقت م
ــل  ــون رج ــوم وتك ــي مفه ــة ف ــاً دراس ــوع ايض ــاول املطب ــا تن كم
ــة . ــل الدول ــر لرج ــات واملعايي ــة الصف ــى دراس ــوالً ال ــة وص الدول
ــغل  ــادي ش ــز ه ــاض عزي ــور ري ــرس الدكت ــتاذ املتم ــر ان االس يذك
عــدة مناصــب منهــا عميــداً لكليــة العلوم السياســية ومســاعد 
رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون العلميــة كمــا ان الدكتــور هــادي 
لديــه الكثيــر مــن املؤلفــات منهــا )كتــاب املشــكات السياســة 
ــكات  ــاب املش ــى 1979، وكت ــة االول ــث الطبع ــم الثال ــي العال ف
السياســية فــي الــدول الناميــة 1990،كتــاب البرملــان فــي العــراق 
دراســة للواقــع وتأمــات للمســتقبل 2005،كتاب اخاقيــات مهنة 

التعليــم اجلامعــي الطبعة االولــى2007(.

صدور مطبوع جديد لالستاذ المتمرس الدكتور رياض 
عزيز هادي من كلية العلوم السياسية

قــدم عميــد كلية االعــام في جامعــة بغداد الدكتور هاشــم حســن التميمي 
ــي  ــة الت ــات التعليمي ــن السياس ــا ع ــرحا مفص ــداد ش ــة بغ ــس جامع جملل
تعتمدهــا اجلامعــات االمريكيــة، فضا عن ســبل االرتقــاب بالتعليــم العراقي.
واســتمع رئيــس جامعــة بغــداد ومســاعدوه وأعضــاء اجمللــس الشــرح 

عميد كلية االعالم يقدم شرحا مفصال عن سبل 
االرتقاء بالتعليم الجامعي

املقــدم مــن عميــد االعــام عــن السياســات 
ــة  ــات االمريكي ــي اجلامع ــة ف ــة املتبع التعليمي
خاصــة  الصحافــة  واقســام  وكليــات  عامــة 
والتــي رصــدت اثنــاء اجلولــة فــي تلــك اجلامعــات 
العلميــة. اداراتهــا  مــع  املطولــة  واحلــوارات 

ــس  ــام مجل ــي ام ــور التميم ــتعرض الدكت واس
ــى  ــة عل ــول الطلب ــة قب ــداد سياس ــة بغ جامع
اســاس قيمــة املشــروع ومــدى ارتباطــه بحاجــات 
ومــا  للطالــب،  االنتاجــي  وامللــف  اجملتمــع 
ــة. ــاء الدراس ــا اثن ــاريع اجنزه ــن مش ــه م يحتوي

كمــا قــدم عميــد االعــام شــرحا آلليــات التقــومي 
واعــداد املناهــج وخطــط التدريــب والتأهيــل 
التعليــم  واقــع  لتطويــر  املمكنــة  والســبل 
فعــا  مؤهلــن  اعاميــن  النتــاج  اجلامعــي 
ــث  ــن االعــام احلدي للتفــوق فــي مجــاالت وميادي
العامليــة. اجلــودة  مبســتويات  االبحــاث  واجنــاز 
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شــاركت عميــد كليــة التمريــض بجامعــة بغــداد االســتاذ 

الدكتــورة اقبــال غــامن علــي فــي ورشــة العمــل اخلاصــة بالتقــومي 

ــة  ــا اجلمعي ــي أقامته ــض الت ــج التمري ــاد لبرام ــي واالعتم الذات

ــي لاعتمــاد  ــة واجمللــس العرب ــات التمريــض العربي ــة لكلي العلمي

ــان. ــي لبن ــة ف ــات العربي ــاد اجلامع ــودة واحت ــان اجل وضم

وافتتــح الورشــة االمــن العــام املســاعد الحتــاد اجلامعــات العربيــة 

ورئيــس اجمللــس العربــي لاعتمــاد وضمــان اجلــودة االســتاذ الدكتــور 

ــات  ــد مــن عمــداء الكلي ــم احلنيطــي وبحضــور العدي ــد الرحي عب

والتدريســين مــن مختلــف البلــدان العربيــة.

واقيمــت فــي كليــة الصحــة العامــة وعلومهــا فــي جامعــة بلمند 

وكليــة التمريــض فــي لبنــان واســتمرت الورشــة ملــدة ثاثــة ايــام 

حافلــة بــكل مــا يخــص اجلــودة لكليــات التمريــض مــن الناحيــة 

العلميــة واملنهــج العلمــي الرصــن والتدريســن االكفــاء وكيفيــة 

القيــام بعمــل املقــوم لضمــان اجلــودة واالعتماديــة.

عميد كلية التمريض تشارك في ورشة التقويم الذاتي 
واالعتماد التمريضي في لبنان

نشــر عميــد معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا 
فــي جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عبــد احلســن مويــت الفيصــل  باالشــتراك 
ــط،   ــة واس ــوم جامع ــة العل ــي كلي ــاوي ف ــر الدريس ــدي صب ــن د.مه ــع كل م م
ــوم  ــث املوس ــداد البح ــة بغ ــب جامع ــة الط ــدي كلي ــيد العبي ــالم رش و س

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

 Role of SOX4 gene in progression(
 the endometrial hyperplasia to
فــي   endometrial adenocarcinoma(
اجمللــة العراقيــة للتقانــات احلياتيــة . 
ــن  ــة دور اجل ــى  دراس ــث ال ــدف البح وه
ــة  ــج بطان ــرط تنس ــول ف ــي حت SOX4 ف
ــم  ــة الرح ــرطان بطان ــى س ــم ال الرح
ــري  ــث التح ــم البح ــث ض ــدي، حي الغ
ــي  ــة تعان ــة عراقي ــة 41 مريض ــن حال ع
مــن نزيــف الرحــم غيــر الطبيعــي تليها 
الرحــم مــن مستشــفى  اســتئصال 
محافظــة  فــي  التعليمــي  الزهــراء 
ــم  ــة تضخ ــة 36 حال ــط, متضمن واس
بطانــة الرحــم و 5  حــاالت مــن ســرطان 
بطانــة الرحــم الغــدي فــي دراســة 
امتــدت للمــدة من شــباط  حتى تشــرين 
ــى  ــول عل ــام 2017. مت  احلص ــن ع االول م
عشــرة عينــات غيــر مرضيــة كمجموعة 
ــات الكحــت. ســيطرة باســتخدام تقني

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــم قس نظ
الســنوي  العلمــي  املؤمتــر 
العلــوم  أثــر   ( املوســوم 
الدراســات  فــي  اإلنســانية 
بحضــور   ) واألدبيــة  اللغويــة 
للشــؤون  العميــد  معــاون 
املســاعد  األســتاذ  اإلداريــة 
حنتــوش  خالــد  الدكتــور 
العميــد  ومعــاون   ، ســاجت 
األســتاذ  الطلبــة  لشــؤون 
ناهــض  الدكتــور  املســاعد 
ــاركة )23(  ــد ومبش ــف محم هات
ــن )15( . ــاً م ــاً لـــ)28( باحث بحث
واوضــح رئيــس القســم األســتاذ 
املســاعد الدكتــور عمــاد محمد 
ــة  ــم اللغ ــس قس ــود رئي محم
ــى  ــدف إل ــر يه ــة ان املؤمت العربي
ودارســي  الباحثــن  تشــجيع 
اللغــة واألدب علــى كتابــة بحوث 
ــا  ــدم لغتن ــة تخ ــة رصين علمي
ــادة  ــى اإلف ــث عل ــة ، واحل العربي
مــن العلوم اإلنســانية والســعي 

قسم اللغة العربية في كلية اآلداب يعقد مؤتمره العلمي السنوي

إلــى تفعيــل التاقــح 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 وعاقتهــا 
باحلقــول الثقافيــة واألدبيــة ، وعلــم االجتمــاع احلديــث وعلــم اجتماع 
األدب ، فضــاً عــن حتفيــز اإلعــام بأشــكاله املتنوعــة ليســهم فــي 
ــات  ــاف العاق ــة الستكش ــة أو املعرفي ــروف املعلوماتي ــة الظ تهيئ
ــوم اإلنســانية وآثارهــا فــي األدب واللغــة . ــرات فــي العل ــن املتغي ب

ــزاً  ــر موج ــات املؤمت ــي جلس ــرون ف ــاتذة احملاض ــرض األس ــا ع وبعده

لبحوثهــم التــي أكــدت فــي 
محتواهــا علــى ان اللغــة واألدب 
ــوم  ــع العل ــان م ــد ان يتفاع الب
اإلنســانية ، فهمــا يخضعــان 
ــة  ــرات التأريخي ــرات باملتغي لتأثي
واالجتماعيــة والقيــم الناجتــة 
عنهــا ، التــي تأتينــا بــرؤى جديدة 
تتمظهــر فــي النصــوص األدبيــة 
الفلســفية  املتغيــرات  ، ومــع 
فكريــاً  منحــى  تنحــو  التــي 
ــارات  ــه مس ــج عن ــاً تنت حتليلي
منهجيــة ملعاجلــة النصــوص.

هــذا وتفاعــل احلاضــرون مــع 
ــدوا  ــون ، وأب ــه الباحث ــا عرض م
ومداخاتهــم  ملحوظاتهــم 
ــة  ــوث املقدم ــت البح ــي أغن الت
وأســهمت فــي اتســاع أفقهــا ، 
وقــد اختتمــت الفعاليــات بقراءة 
شــهادات  وتقــدمي  التوصيــات 
الشــكر  وكتــب  املشــاركة 
ــن  ــن الذي ــى الباحث ــر إل والتقدي
أســهمو فــي اقامــة املؤمتــر .
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نظــم فــرع طــب األســرة واجملتمــع فــي كليــة 
ــول  ــل ح ــة عم ــداد ورش ــة بغ ــب بجامع الط
االقتصــاد الصحــي علــى هامــش املؤمتــر 
العلمــي الدولــي الســابع عشــر للكليــة 
بحضــور معــاون العميــد للشــؤون العلميــة 
ــدي . ــيد العبي ــالم رش ــور س ــتاذ الدكت األس

ــور  ــث للدكت ــدمي بح ــة تق ــت الورش وتضمن
رؤوف اخلاصكــي عــن االنفــاق مــن اجليــب 

كلية الطب تنظم ورشة عمل عن االقتصاد الصحي

علــى الرعايــة الصحيــة, واشــار الــى ان ذلــك 
بلــغ 48% مــن دخــل األســرة عــام 2017، وتعــد 
حصــة ضخمــة مــن دخــل االســرة الشــهري 
ــد مــن  ــه ان العدي ــن اخلاصكــي فــي بحث ، وب
الدراســات تؤكــد ان االنفــاق مــن اجليــب علــى 
الرعايــة الصحيــة مــن اســباب افقــار العوائل، 
ــول  ــات ح ــر معلوم ــدم توف ــف ع ــن املؤس وم
ــك اوضــح ان  ــي العــراق، وكذل ــر ف هــذا التأثي

75% مــن 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 
ــاجت  ــر الن ــول تأثي ــوراً ح ــوان تص ــواد الدي ج
الوطنــي الكلــيGDP وبالقيــاس لــكل فــرد 
علــى بعــض املؤشــرات الصحيــة للمجتمــع 
العراقــي، وخاصــة وفيــات االطفــال الرضــع 
ــن  ــة م ــن اخلامس ــال دون س ــات االطف ووفي
ــر  ــك العم ــات، وكذل ــات االمه ــر، ووفي العم

ــراق. ــي الع ــان ف ــع لألنس املتوق
ــاجت  ــاس الن ــل ان مقي ــة العم ــدت ورش  واك
دقيــق  غيــر  مؤشــر  الكلــي  الوطنــي 
فــي البــاد حلســاب التطــور االقتصــادي 
واالجتماعــي، وقــد ظهــرت مؤشــرات اخــرى 
Human( De-  اهمهــا مؤشــر تطــور االنســان
ــرات  ــن املؤش ــا م velopment Index ( وغيره
فــي  حســابها  يصعــب  والتــي  االخــرى 
ــل  ــن املؤم ــر، وم ــت احلاض ــي الوق ــراق ف الع
العمــل عليهــا مســتقباً، وكذلــك التأكيــد 
علــى ضــرورة تقــدمي مقترحــاً للـــتأمن 
الصحــي فــي العــراق تكــون شــاملة جلميــع 

ــع .   ــراد اجملتم اف

شــارك رئيــس قســم الفلســفة االســامية فــي كليــة العلــوم االســامية 
ــر وع  ــود املش ــي جه ــان ف ــت فرح ــار حكم ــور عم ــداد الدكت ــة بغ بجامع
ــلمي  ــش الس ــة والتعاي ــامح واحملب ــات التس ــف الي ــاء وتوظي ــي ألحي الوطن

بــن فئــات اجملتمــع العراقــي كافــة .
جــاء ذلــك مــن خــال مشــاركته ضمــن الوفــد العلمــي والثقافــي املتكــون 
مــن شــخصيات عراقيــة مختلفــة ممثلــة لطوائــف اجملتمــع ، وذلــك بقيــام 
ــرائح  ــف ش ــل مختل ــات متث ــز ومنتدي ــى مراك ــة ال ــارات ميداني ــد بزي الوف

كلية العلوم االسالمية تشارك في المشروع الوطني لتوحيد 
المجتمع العراقي

ــذه  ــو ه ــر ممثل ــد عب ــف ، وق ــاء والنج ــداد وكرب ــي بغ ــي ف ــع العراق اجملتم
الطوائــف عــن حبهــم واســتعدادهم للتضحيــة بالغالــي والنفيــس 

ــتقراره  ــي واس ــن العراق ــى ام ــاظ عل ــتقراره واحلف ــان اس لضم
اختتــم الدكتــور فرحــان حديثــه بــان اجلهــود متواصلــة ومتضافــرة 
ــان  ــن واالم ــن االم ــدم م ــتوى متق ــى مس ــي ال ــع العراق ــول باجملتم للوص

ــوار . ــة ودول اجل ــتقرار املنطق ــى اس ــا عل ــس فع ــذي ينعك ال

اطلــق قســم الكيميــاء فــي كليــة العلــوم بجامعة 
ــي  ــبوع العرب ــة لاس ــه الثاني ــات دورت ــداد فعالي بغ
للكيميــاء الــذي يقــام ســنويا وســط حضــور 
اكادميــي وطابــي كبيــر، متضمنــا اقامــة نشــاطات 

ــاء . ــم الكيمي ــي عل ــة ف ــات متخصص وفعالي
ــة  ــه كلي ــى اقامت ــرص عل ــذي حت ــى ال ــدف امللتق وه
العلــوم ســنويا الــى تذكيــر الطــاب واجلمهــور 
وتوعيتهــم بحيويــة علــم الكيميــاء علــى انــه 

كلية العلوم في جامعة بغداد تحتضن فعاليات االسبوع العربي 
للكيمياء

ليــس مجــرد علــم جامــد يــدرس فــي قاعــات الصــف 
املــدارس واجلامعــات، بــل هــو ركيــزة  ومختبــرات 

ــاة . ــز احلي ــن ركائ ــية م اساس
ــد  ــور رائ ــوم االســتاذ الدكت ــة العل ــد كلي والقــى عمي
كامــل ناجــي كلمــة فــي افتتــاح فعاليــات االســبوع 
ــم  ــاطات القس ــا بنش ــاد فيه ــاء اش ــي للكيمي العرب
واهميتــه وســعيه الســنوي لاحتفــال بهذه املناســبة 
واقامــة النشــاطات والفعاليــات الكيميائيــة اخملتلفــة، 

مؤكــدا علــى دعــم العمــادة ومســاندتها للقســم 
ــى  ــعى ال ــي تس ــرى الت ــة االخ ــام العلمي ولاقس
ــام  ــس االقس ــا تناف ــور مب ــة والتط ــة احلداث مواكب

ــة املتقدمــة. املناضــرة فــي اجلامعــات العاملي
كمــا القــى نقيــب الكيميائيــن العراقين االســتاذ 
ــا  ــد فيه ــة أك ــهاني كلم ــدي الس ــور مه الدكت
ــر  ــه املباش ــاء وارتباط ــم الكيم ــة عل ــى اهمي عل
باحليــاة، شــاكرا اجمللــس االعلــى للكيميائيــن 
ــس  ــان اجملل ــى احض ــراق ال ــودة الع ــى ع ــرب عل الع
الكيمائيــن،  الحتــاد  االول  املؤســس  بوصفــه 
للكيميــاء  العربــي  االســبوع  انعقــاد  واهميــة 
ــرة  ــام املناض ــع االقس ــل م ــي التواص ــه ف واهداف
ــع  ــص م ــل التخص ــة وتفاع ــات العربي ــي اجلامع ف

العلــوم التطبيقيــة االخــرى.
واختتــم رئيــس قســم الكيميــاء فــي كليــة 
ــرمي  ــد الك ــور عب ــاعد الدكت ــتاذ املس ــوم االس العل
محمــد علــي كلمــة حفــل االفتتــاح التــي شــكر 
الكيميائيــن  ونقابــة  الكليــة  عمــادة  فيهــا 
ــاندتهم  ــى مس ــة عل ــات املعني ــن واجله العراقي
ودعمهــم وتشــجيعهم القامــة االســبوع العربــي 
ــة  ــى مواصل ــدا عل ــة، مؤك ــي الكلي ــاء ف للكيمي
اجلهــود لارتقــاء بهــذا التخصــص وتطويــره علميــا 
وعمليــا وابــراز دوره االيجابــي فــي احليــاة واجملتمــع .

ــاة فــي كليــة العلــوم للبنــات  شــارك عــدد مــن اســاتذة قســم علــوم احلي

ــة  ــة والتنمي ــع للبيئ ــي الراب ــي الدول ــر العلم ــي املؤمت ــداد ف ــة بغ بجامع

ــة . ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــام ف ــتدامة املق املس

وهــدف املؤمتــر الــذي حضــره نخبــة مــن اســاتذة اجلامعــات العراقيــة واملصرية 

وبعــض الــوزراء مــن جمهوريــة مصــر العربيــة الــى بحــث مســتقبل البلــدان 

ــرات  ــادل اخلب ــق تب ــة املســتدامة عــن طري والنظــرة املســتقبلية فــي التنمي

كلية العلوم للبنات في جامعة بغداد تشارك في المؤتمر العلمي 
الدولي الرابع في مصر

بــن البلــدان، إذ تتطلــب قضيــة البيئــة والتنميــة املســتدامة القــدرة 

ــتركة  ــة مش ــة مجتمعي ــح قضي ــن لتصي ــة كل الفاعل ــى تعبئ عل

ــتقبلية ورؤى  ــورات مس ــي تص ــة وتبن ــة بيئي ــورة ثقاف ــى بل ــدف ال ته

حــول التنميــة املســتدامة .

وشــارك الوفــد مبجموعــة مــن البحــوث العلميــة املنافســة فــي املؤمتر، 

فضــاً عــن ترأســه مجموعــة مــن اللجــان العلميــة واللجــان املقررة.
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فــي جامعــة  القانــون  عقــدت كليــة 
ــى  ــة عل ــوان )الرقاب ــرة بعن ــداد محاض بغ
ــل  ــي ظ ــة ف ــدات الدولي ــتورية املعاه دس
ــنة 2005(  ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري دس
بحضــور عــدد مــن التدريســين واملوظفن 

.
وألقــى احملاضــرة معــاون العميــد للشــؤون 

كلية القانون بجامعة بغداد تعقد محاضرة عن الرقابة على دستورية 
المعاهدات الدولية في ظل دستور جمهورية العراق

االســتاذ  العليــا  والدراســات  العلميــة 
خلــف  نعيــم  هــادي  الدكتــور  املســاعد 
املالكــي وبــن فيهــا ان موضــوع الرقابــة 
غلــى دســتورية املعاهــدات الدوليــة مــن 
ــاً  ــاً دولي ــا موضوع ــة لكونه ــع املهم املواضي
دســتورياً ويثيــر بالنســبة للدســاتير اخملتلفــة 
ــة  ــدة الدولي ــاج املعاه ــة ادم ــكلة كيفي مش

فــي القانــون الداخلــي فضــا عــن ان االمــر 
يســير فــي ظــل الدســتور العراقــي حيــث 
ــادق  ــون يص ــكل قان ــدة بش ــج املعاه تدم
ــون  ــمى  )قان ــواب يس ــس الن ــة مجل علي
التصديــق علــى املعاهــدة ( وتلحــق بــه 
ــرى  ــذ اجمل ــل لياخ ــا الكام ــدة بنصه املعاه

ــة. ــن العادي ــادي للقوان االعتي
كمــا وضــح الدكتــور املالكــي للمشــاركن 
ــراق  ــبة للع ــكلة بالنس ــن ان املش واحلاضري
بوجــه خــاص هي ال تعــدو ان تكون مشــكلة 
الــرد  ،وهــذا  القانونيــة  الصياغــة  فــي 
ــف  ــاؤل كي ــرح التس ــن يط ــل م ــي مقاب ف
للمحكمــة ان تراقــب علــى الشــرعية فــي 
ــب  ــا تراق ــر انه ــد ذك ــتور ق ــن ان الدس ح
علــى الدســتورية ، امــا بقيــة االمــور فمــن 
ــك  ــة وذل ــري بساس ــة جت ــة العملي الناحي
لاســتقرار القانونــي املعمــول بــه فــي ظــل 
ــى االن .                          ــابقة وال ــة الس ــاتير العراقي الدس
وفــي اخلتــام قــدم احملاضــر بعــض املقترحات 
كان اهمهــا ســن قانــون جديــد للمحكمــة 
االحتاديــة العليــا واصــاح عيــوب الصياغــة 

التشــريعية .

نظــم مركــز البحــوث التربويــة والنفيــة فــي جامعــة بغــداد نــدوة علميــة حول  اشــكالية 
ــليط  ــى تس ــدوة ال ــدف الن ــي ته ــية  والت ــات النفس ــخيص لاضطراب ــص والتش الفح
ــرف  ــي والتع ــع العراق ــي اجملتم ــي ف ــخيص النفس ــص والتش ــع الفح ــى واق ــوء عل الض
ــة  ــة واالجتماعي ــات النفســية واالبعــاد التربوي ــر خطــأ التشــخيص لاضطراب ــى تاثي عل
للفحــص والتشــخيص لاضطرابــات النفســية ، فضــا عــن دور االختصاصــي النفســي 

ــات النفســية . والطبيــب النفســي فــي فحــص وتشــخيص االضطراب
ــان  ــورة امي ــاعد الدكت ــتاذ املس ــية االس ــة والنفس ــوث التربوي ــز البح ــر مرك ــت مدي والق
ــذه  ــن ه ــدرج  ضم ــية تن ــات النفس ــى ان االضطراب ــارت ال ــة اش ــدان كلم ــد حم محم

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

ــي  ــب العدل ــراض والط ــم األم ــرع عل ــي ف ــي ف ــل التدريس حص
ــور  ــة الطــب فــي جامعــة بغــداد األســتاذ املســاعد الدكت بكلي
ــر  ــي املؤمت ــى ف ــة األول ــى املرتب ــب عل ــم اخلطي ــازي هاش ــل غ نبي
ــي فــي العــراق  ــوم اجلنائيــة والطــب العدل ــي الثالــث للعل الدول
باالشــتراك مــع الطبيبــة االختصــاص مــن دائــرة الطــب العدلــي 
الدكتــورة نيــران محمــود احمــد التميمــي والــذي أقامــه مركــز 
ــاول  ــة النهرين.وتن ــي جامع ــب ف ــث والتدري ــي للبح ــا العدل الدن
البحــث الــذي حمــل عنــوان ) دراســة طبيــة عدليــة عــن أغشــية 

ــن يعتبرهــم اآلخــرون غريبــي األطــوار  ــواع األشــخاص االنعزاليــن أو املنعزلــن والذي اجملموعــة أن
ــن. ومختلف

ــراب  ــاس اضط ــات قي ــن صعوب ــرة ع ــا محاض ــرات منه ــن احملاض ــة م ــدوه مجموع ــت الن وتناول
الســلوك النفســية وتشــخيصها ، ومحاضــرة فــي فنيــات العــاج املعرفــي لعــاج االضطرابــات 
ــى  ــا عل ــخيص وتأثيراته ــاء التش ــن اخط ــا ع ــري ، فض ــواس القه ــراب الوس ــية واضط النفس

ــدين . ــال والراش ــدى االطف ــاه ل ــتيت االنتب ــة وتش ــرط احلرك ــراب ف ــي واضط ــض النفس املري
واختتمــت النــدوة بالتواصــل املهنــي بــن الطــب النفســي واملعالــج النفســي وحقــوق وواجبــات 

الباحــث النفســي الســريري . 

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

البــكارة( موضوعــا مهمــا اجتماعيــا وقانونيــا، كمــا وضــح 
املشــكات املتعلقــة بــه والتــي متــس كيــان االســرة ، وأيــدت 
نتائــج البحــث عفــة املــرأة العراقيــة، إذ كانــت اغلــب 
ــة  ــي واحملال ــب العدل ــرة الط ــي دائ ــة ف ــاالت املفحوص احل
ــي  ــع عارض ــة ذات طاب ــة والقضائي ــات التحقيقي ــن اجله م
ومنهــا مايتعلــق بشــكوك ليلــة الزفــاف بســبب املوروثــات 
ــباب  ــف الش ــة وتثقي ــى توعي ــاج ال ــي حتت ــة الت االجتماعي

ــزواج. ــى ال ــن عل املقبل

ــن  ــة /اب ــوم الصرف ــة للعل ــة التربي ــن كلي ــيان م ــل التدريس حص
ــان  ــعبة ضم ــر ش ــن مدي ــا كل م ــداد وهم ــة بغ ــم بجامع الهيث
اجلــودة و تقــومي االداء الدكتــور عــاء حاكم ومســؤول وحــدة اعتماد 
اخملتبــرات التدريســية الدكتــورة جنــان عدنــان علــى شــهادة ادارة 

ــة. ــودة )ISO 9001:2015( الدولي اجل
ويأتــي حصــول التدريســين على هــذه الشــهادة بعد اشــتراكهما 
ــة  ــة الدولي ــب املواصف ــد حس ــي معتم ــق داخل ــي دورة ) مدق ف

ISO9001:2015(والتــي أقيمــت فــي مركــز 
التعليــم املســتمر  وحتــت إشــراف املؤسســة 

ــب  ــة للتدري العربي
واالستشارات والتحكيم  ، .

وحصــل التدريســيان  علــى شــهادتن األولــى 
BU- ــة ــن مؤسس ــد  م ــي معتم ــق داخل  مدق
REAU  VERITAS الفرنســية والثانيــة مــن 

ــروت . ــي بي ــب ف ــة للتدري ــة العربي املؤسس
الدولــي  املعيــار  هــذا  تطبيــق  ويســاعد 
ــادات  ــة وإرش ــفافية العملي ــر ش ــى توفي عل
الداخلــي  الرضــا  و  الواضحــة  املســؤولية 
ــا  ــرارات ، فض ــل للق ــع أفض ــاء و صن للعم
ــات  ــاءة للتقني ــر كف ــق أكث ــق وتوثي ــن حتق ع

واإلجــراءات. واألســاليب 
ــزو ISO 9000( 9000( أساًســا  ويعنــى نظــام آي
بــإدارة اجلــودة، ممــا يعنــي بــأن علــى املؤسســة 
اســتيفاء املتطلبــات مثــل حتســن اجلــودة 
ــة  ــة املطبق ــاه، واألنظم ــادة رض ــل وزي للعمي
وإجنــاز التحســينات املســتمرة فــي أدائهــا 
برنامــج   )  ISO9001:2015( نظــام  ويعــد 

مصادقــة معتمــد .

حصول تدريسيين من التربية ابن الهيثم على شهادة ادارة الجودة 
)ISO9001 : 2015( العالمية
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ــوم  ــد للعل ــن رش ــة اب ــة التربي ــت كلي نظم
ــي  ــر الدول ــداد املؤمت ــة بغ ــانية بجامع االنس
ــراق(  ــي الع ــل ف ــوق الطف ــع حق ــث )واق الثال
وبالتعــاون مــع اجمللــس العربــي االفريقــي 
ــل  ــعار )الطف ــت ش ــة  وحت ــل والتنمي للتكام

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 
ــل ،  ــة الطف ــرورة تنمي ــى ض ــازع عل ــادر ج س
ــروءة   ــث روح امل ــح ، وب ــو صحي ــئته بنح وتنش
ــم اذا  ــذه القي ــر ألن ه ــب اخلي ــماحة  وح والس

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

ماترســخت فــي الطفولــة فإنهــا ســتؤتي أكلهــا يانعــة 
ــي . ــم اإليجاب ــة مبنحه جني

اإلســامي  منهــا  عــدة  محــاور  املؤمتــر  تنــاول  كمــا 
والتاريخــي فضــا عــن النفســي واالجتماعــي ، الــى جانــب 

القانونــي والسياســي والثقافــي التربــوي .
ــى  ــدت عل ــي اك ــن التوصيات،والت ــة م ــر بجمل ــرج املؤمت خ
ضــرورة إقــرار قانــون حمايــة الطفولــة فــي العــراق ، فضــا 
عــن تعــاون املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة حلماية 
الطفولــة فــي العــراق ، وحتــرمي املتاجــرة بأعضــاء األطفــال 
ــات  ــدمي اخلدم ــام وتق ــال االيت ــة األطف ــب حماي ــى جان ال
ــرة  ــي األس ــال ف ــوق األطف ــان حق ــم ،وضم ــة له الازم

ــع . ــاء اجملتم ــية  لبن ــة األساس ــم اللبن ــع كونه واجملتم

اقامــت وحــدة االرشــاد النفســي والتوجيــه التربــوي بكليــة التربيــة 
النفســية  )املشــكات  املوســومة  العلميــة  ندوتهــا  للبنــات  

والســلوكية للطلبــة النازحــن (. 
تهــدف النــدوة الــى حتديــد ماهيــة ظاهــرة النــزوح وأســبابها  ومعرفة 

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

االثــار الســلبية املترتبــة علــى هــذه الظاهــرة فــي اجملتمــع العراقــي 
وبيــان أهــم املشــكات النفســية والســلوكية التــي يتعــرض لهــا 
الطلبــة النازحــون فضــا عــن بيــان دور املرشــد التربــوي فــي معاجلــة 

تلــك املشــكات .
ــع  ــى اجملتم ــزوح عل ــلبية للن ــرات الس ــدوة التأثي ــاور الن ــم مح واه
ــوي فــي  ــج املترتبــة عليــه مــن مشــكات ودور املرشــد الترب والنتائ

ــا . معاجلته
ركــزت النــدوة علــى بيــان ان احلــروب عــادة مــا تتــرك  وال ســيما ذات 
الصبغــة العدوانيــة الكثيــر مــن الكــوارث واملشــكات و جرائم بحق 
ــا  ــر نتائجه ــن أكث ــان لك ــران والبني ــق بالعم ــر يلح ــاء و تدمي األبري
ــة مــن  ــدى الطلب ــا تتركــه هــذه احلــروب ل ــق مب مأســاوية مــا يتعل
ــد  ــية ق ــلوكية ونفس ــلبية س ــار س ــن آث ــال م ــداث واالطف االح

ــم. ــة حياته ــم طيل ترافقه

ادخــل مختبــر املناعــة واجلزيئــي التابــع لوحــدة االبحــاث 
العلــوم  البايولوجيــة للمناطــق احلــارة فــي كليــة 
بجامعــة بغــداد جهــازا تخصصيــا جديــدا يضــاف الــى 
اجهزتــه املســتخدمة االخــرى خلدمــة الباحثــن وطلبــة 

ــا . ــة والعلي ــتن االولي الدراس
واثنــى عميــد كليــة العلــوم فــي جامعــة بغداد االســتاذ 
الدكتــور رائــد كامــل ناجــي فــي زيارتــه التفقديــة الــى 
وحــدة االبحــاث البيولوجيــة للمناطــق احلــارة علــى 
ــى  ــاز الـــ )P.C.R( ال ــول جه ــي دخ ــة ف ــود احلثيث اجله
ــى  ــي واملناعــي واطاعــه عل ــر اجلزيئ اخلدمــة فــي مختب
 )D.N.A( ــات الـــ ــي فحوص ــهم ف ــذي سيس ــه، وال عمل

كلية العلوم تدخل جهازا جديدا الى مختبراتها يعمل على وفق 
معايير جودة عالية الدقة

ــه  ــا يقدم ــة وم ــاء اجملهري ــف االحي ــخيص مختل وتش
ــتن  ــة الدراس ــة وطلب ــط البحثي ــم للخط ــن دع م
احليــاة  علــوم  تخصصــي  فــي  والعليــا  االوليــة 

ــة . ــات االحيائي والتقني
يذكــر ان مختبــر املناعــة واجلزيئــي واجهزتــه يعمــان 
وفــق معاييــر جــودة عاليــة الدقــة واالمانــة فــي 
اجملتمــع  شــرائح  ينفــع  مبــا  العلميــة  التجــارب 
جميعهــا، عبــر اجــراء البحــوث وتطويرهــا عــن طريــق 
باحثــن اكفــاء فــي رســم اخلرائــط الوبائيــة واقامــة 
اجملتمــع  شــرائح  خلدمــة  العمــل  وورش  الــدورات 

جميعهــا .

قــام مركــز بحــوث و متحــف التاريــخ 
ــداد  ــة بغ ــي جامع ــي ف ــي العراق الطبيع
بتســجيل بعــض انــواع احليوانــات ومنهــا 
ــور  ــات و الطي ــض البرمائي ــف و بع الزواح
و غيرهــا مــن االكتشــافات العلميــة إذ 
ــافات  ــجيات و االكتش ــذه التس ــت ه كان
ــخ  ــف التاري ــوث و متح ــز بح ــة مبرك خاص
ــرة  ــجل ألول م ــي و تس ــي العراق الطبيع
ــى  ــط عل ــس فق ــراق لي ــم والع ــي العال ف
الصعيــد احمللــي و العربــي و امنــا علــى 

متحف التاريخ الطبيعي يسجل اكتشافات علمية جديدة في عالم الحيوان

ــي . ــتوى العامل املس
ــامان  ــتاذ س ــي االس ــم العراق ــدم العال إذ ق
ــي تســجيل عــدد  روســتم أفراســياب لهون
مــن  الرائعــة  االكتشــافات  مــن  كبيــر 
االســاتذة االفــذاذ الذيــن يفتخــر مركــز 
الطبيعــي  التاريــخ  متحــف  و  بحــوث 
ــة  ــم العلمي ــم و بصماته ــي بعمله العراق
ــراً  ــاً غزي ــراً علمي ــت اث ــي ترك ــة الت الواضح
ســجل لصالــح هــذا الصــرح العلمــي 
ــي  ــي محل ــاز علم ــد اجن ــا يع ــق ، كم العري

ــة فــي تســجيل  ــا احلبيب و عاملــي جلامعتن
هــذه االنــواع و االكتشــافات العلميــة 
العراقيــة بجهــود االســتاذ ســامان لهوني 

ــة .  الرائع
ــن  ــداً م ــاً جدي ــاف 21نوع ــث مت اكتش  حي
الفقريــات فــي العــراق و العالــم ووصفهما 
ــة  ــة عاملي ــات علمي ــي مج ــرها ف و نش
و عراقيــة و اكتشــاف رســوم الكهــوف 
ــي  ــري ف ــان عصراحلج ــمها انس ــي رس الت

ــرة . ــان الول م ــل  ورام جب
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جامعــة  االلكترونيــة  احلاســبة  مركــز  نظــم 
العميــق  التعلــم  عــن  نقاشــية  حلقــة  بغــداد 
والتدريســين.   الباحثــن  مــن  عــدد  مبشــاركة 
ــدة  ــاح ع ــرض وايض ــى ع ــية ال ــة النقاش ــدف احللق وته
مفاهيــم منهــا  التعلــم االلــي كونــه أحــد فــروع 
ــر  ــم وتطوي ــم بتصمي ــي تهت ــي الت ــذكاء االصطناع ال
بامتــاك  للحواســيب  وتقنيــات تســمح  خوارزميــات 
للتعلــم  األساســية  املهمــة  »التعلــم«.  خاصيــة 
ــات.  ــن البيان ــة م ــات قيم ــتخراج معلوم ــو اس ــي ه اآلل
ــاول  ــق يتن ــم العمي ــية ان التعل ــة النقاش ــدت احللق واك
إيجــاد نظريــات وخوارزميــات تتيــح لآللــة أن تتعلــم 

مركز الحاسبة االلكترونية ينظم حلقة نقاشية عن التعلم العميق
بنفســها عــن طريــق محــاكاة اخلايــا 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 الكام والكتابــة وحتريك الروبــوت ومجموعة 
البيانــات وتطبيقــات التعلــم العميــق والتنفيــذ واالجهــزة. 

االلكترونيــة   احلاســبة  مركــز  نظــم 
االمتحانــات   « عــن  عمــل  ورشــة 
ــة »  ــات العراقي ــي اجلامع ــة ف االلكتروني
قدمهــا  التدريســي فــي مركــز احلاســبة  

الدكتــور عمــار عونــي
اســتعراض  الــى  الورشــة  وتهــدف 
ــان  ــمولة بامتح ــة املش ــع العام املواضي
احلاســوب و يخــص امتحــان كفــاءة اللغة 
ــاء  ــكات واالخط ــم املش ــة واه االنكليزي
وعــرض  احملليــة  االمتحانــات  فــي 
لامتحانــات  العامليــة  البرامــج  اهــم 
اهــم اشــكال  االلكترونيــة وتوضيــح 

مركز الحاسبة اللكترونية ينظم ورشة عمل عن االمتحانات 
االلكترونية في الجامعات العراقية

االلكترونيــة. االمتحانــات  فــي  االســئلة 
 وتناولــت الورشــة تاريــخ ظهــور االمتحانــات 
ــة  ــات العراقي ــي اجلامع ــرة ف ــة الول م االلكتروني
TOE- ــان ــتخدام امتح ــا و اس 2007 وتطوره ــام  ع

ــات  ــن للدراس ــاءة للمتقدم ــار كف FL itp  كمعي
ــا و جــدل حــول اســتخدام امتحــان IC3   أو  العلي
اســتخدام امتحــان ICDL  والقــرار باســتخدام 
ــة  ــع موافق ــل م ــه اق ــدد امتحانات ــون ع االول  لك
ــان  ــهادة االمتح ــكل ش ــى تغييرش ــركة عل الش
ــم  ــدة ث ــى ح ــان عل ــكل امتح ــن 100 ل ــون م لتك
ــا  ــي بعده ــكل احلال ــى الش ــات ال ــدال االمتحان اب
باســتخدام برنامــج ليحــل محــل االمتحانــن 
ــي  الســابقن وبنفــس ترتيــب االمتحــان االلكترون

ــة. ــواد التحضيري ــس امل وبنف

معهــد  مــن  تدريســيو  شــارك 
والتقنيــات  الوراثيــة  الهندســة 
ــي  ــا ف ــات العلي ــة للدراس االحيائي
ــور  ــتاذ الدكت ــداد أالس ــة بغ جامع
عصــام فاضــل و أالســتاذ الدكتــورة 
امنــة نعمــة الثوينــي و أالســتاذ 
املســاعد الدكتــورة شــروق محمــد 
كاظــم فــي  املؤمتــر العلمــي ملنتدى 
بحضــور رئيــس مجلــس الــوزراء 

ــدي . ــادل عبدامله ــرو ع الدكت
االســاتذة  مــن  كل  قــدم  وقــد 
املشــاركن بــراءة اختــراع خاصــة به 
ــام  ــور عص ــتاذ الدكت ــدم أالس ، اذ ق
والتــي  اخلاصــة  براءتــه  فاضــل 
ــم  ــم وتقيي ــوان )تصمي ــت عن حمل
)حاســوبيا  البكتيــري  املضــاد 
ــن(  ــتقات الكوينول ــا ملش ومختبري
والــذي تضمــن دراســة وتقييــم 
الفعاليــة ضــد اجلرثوميــة ضــد 
ــة  ــة املعزول ــا الزائفــة الزجناري بكتري
مــن املرضــى العراقيــن لعــدد مــن 

بغــداد. مستشــفيات 
ــراع  ــراءة االخت ــاءت ب ــن ج ــي ح ف
الثانيــة لـــ أالســتاذ الدكتــورة امنة 
ــتملت  ــي اش ــي والت ــة الثوين نعم
علــى انتــاج دواء جتريبــي جديــد 
لعــاج اللشــمانيا اجللديــة فــي 

معهد الهندسة الوراثية يشارك ببراءات اختراع في مؤتمر 
منتدى المخترعين العراقيين

ــة  ــول الصبغ ــن محل ــون م ــراق يتك الع
ــي  ــي ف ــغ العرب ــع الصم ــجية م البنفس
ــراءة االختــراع  اجلســم احلــي. وتضمنــت ب
اجــراء التجربــة علــى مجموعــة مــن 
الفئــران البيــض عــدد )30( بعمرثــاث 
اشــهر وبــوزن ) 30-35( غــم حيــث اصيبت 
Leish-  جتريبيــا مبــزروع اللشــمانيا اجللديــة
ــد  ــد وبع ــت اجلل ــن حت mania major باحلق
ــت  ــابيع مت ــبعة اس ــة بس ــور االصاب ظه
ــن  ــحة م ــة مبس ــرح اجللدي ــة للق املعاجل
مــع  البنفســجية  الصبغــة  محلــول 
ــدة  ــام ومل ــة اي ــي كل ثاث ــغ العرب الصم

ــابيع.  ــت اس س
كمــا وقدمــت بدورهــا أالســتاذ املســاعد 
الدكتــورة شــروق محمــد كاظــم براءتهــا 
والتــي اختصــت بالكشــف عــن منــط 
جينــي جديــد )SNP – 1218( فــي منطقــة 
فــي   10  – االنترلوكــن  جلــن  املمهــد 

املصابــات  العراقيــات  النســاء 
ــر  ــتخدامه كمؤش ــم الس بالعق
التصــاق  حــاالت  فــي  وراثــي 
قنــاة فالــوب نتيجــة االصابــة 
ــادى  ــم ب ــع تصمي ــا م بالكاميدي
ــر  ــي الطاف ــع اجلين ــاص للموق خ

ــه. ــاورة ل ــع اجمل واملواق
ومــن خــال البحــث تبــن انــه من 
املمكــن اعتبــار هــذه الطفــرة في 
املوقــع -1218 كمؤشــر جزيئــي 
يســاعد فــي التشــخيص املبكــر 
مــن خــال الكشــف عــن التغايــر 
 10 االنترلوكــن-  جلــن  اجلينــي 
فــي النســاء باســتخدام هــذه 
ــا  ــي فض ــر وراث ــرة كمؤش الطف
ــرى املثبتــة  ــرات االخ عــن الطف
عامليــا )ثاثــة منهــا معتمــدة 
ــراض  ــم اإلم ــة مبعظ ــا عاق وله
 C/A , -819 592- املناعيــة وهــي
ــا  ــن ضمنه C/T و -A/G 1082 ( م
ــا  ــي له ــرة -A/G 1082 والت الطف
عاقــة بالعقــم مــع تصميــم 
للمنطقــة  متخصــص  بــادئ 
وايضــا  اجلديــدة  الطافــرة 
ــل  ــن اج ــا م ــاورة له ــق اجمل املناط
اســتخدامها فــي التشــخيص 

ــر. ــي املبك اجلزيئ
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حصــل الباحثــان فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفة / ابــن الهيثم 
بجامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــورة رنــا مجاهــد عبــد اهلل وطالــب 
ــن  ــاب تثم ــى كت ــى عل ــهيل مصطف ــى س ــتير مصطف املاجس
ــة  ــؤون العلمي ــداد للش ــة بغ ــس جامع ــاعد رئي ــن  مس ــود م جه
االســتاذ املســاعد الدكتــور اســامة فاضــل عبــد اللطيــف 
ــي  ــة االمريك ــة احليوي ــات التقان ــي ملعلوم ــز الوطن ــجل املرك لتس

ــية . ــم التدريس ــدة بإس ــرات جدي ــات وطف )NCBI( جين
aac)3,(-II)Kleb- ــن  ــة للج ــرات جيني ــاث طف ــث ث ــن البح  تضم
siella pneumoniae RMMS43 aac3 gene, aminogly-
coside 3-N-acyteltransferase type II, partial se-

مــن  quence(  لبكتيريــا Klebsiella pneumoniae   املعزولــة 
 LC373255   ACCESSION الرقــم  حتــت  البــول  عينــات 

 )NCBI( المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية االمريكي
يسجل جينات جديدة باسم تدريسية في كلية التربية ابن الهيثم

شــارك التدريســي فــي معهــد الهندســة 
ــات  ــة للدراس ــات االحيائي ــة والتقني الوراثي
ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــا/ جامع العلي
عصــام فاضــل علــوان فــي مؤمتــر ومعــرض 
ــراءات  ــي لب ــن الوطن ــن العراقي للمخترع
ــخته  ــة بنس ــاذج الصناعي ــراع والنم االخت
ــة  ــة اجلامع ــم برعاي ــذي اقي ــرة وال العاش
ــيق  ــليمانية وبالتنس ــي الس ــة ف االمريكي

ــي.  ــي العراق ــز الثقاف ــع املرك م

براءة اختراع في جامعة بغداد تحصل على الوسام الذهبي في مؤتمر 
للمخترعين في السليمانية

وقــدم علــوان اثنــاء مشــاركته باملؤمتــر 
 IgY بــراءة اختــراع بعنــوان  )إنتــاج األضــداد
ــتخدام  ــن  باس ــض الدواج ــار بي ــن صف م
ــى  ــفيز املنق ــيل ترانس ــو س ــزمي الكلوك ان
 Stearothermophilus ــة ــة احمللي ــن العزل م
ــنان(  ــات االس ــن تكلس ــة م mutant املعزول
والتــي حصلــت علــى الوســام الذهبــي 

ــر. ــان املؤمت ــت استحس ــد أن الق بع

ــي  ــة ف ــة الزراعي ــوم الهندس ــة عل ــن كلي ــي م ــل التدريس حص
جامعــة بغــداد الدكتــور نصــر نــوري االنبــاري علــى بــراءة اختــراع من 
اجلهــاز املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة علــى بــراءة االختراع 
ــلية  ــة والتناس ــات اإلنتاجي ــن الصف ــدد م ــن ع ــومة ) حتس املوس
لإلغنــام العواســي احمللــي مــن خــال حتديــد املظاهــر الوراثيــة جلــن 

.))BMP15
وتعــد هــذه الدراســة األولــى فــي العــراق علــى جــن بروتــن مخلــق 
ــول  ــد مت احلص ــي وق ــي احملل ــام العواس ــى األغن ــم BMP15 عل العظ
علــى عاقــات مهمــة إحصائيــا مــع بعــض معالــم األداء الســيما 
معــدل اخلصــب ونســبة الهــاكات وبعــض صفــات النمــو ومعــدل 
ــي فــي  ــي عال ــوع وراث ــك تن ــاج احلليــب اليومــي، كمــا كان هنال إنت
ــة اعتمــاد هــذا اجلــن فــي  ــك إمكاني قطعــة اجلــن املدروســة لذل
ــي  ــاب ف ــج االنتخ ــق برام ــي وتطبي ــن الوراث ــتراتيجيات التحس اس
قطعــان األغنــام لزيــادة العائــد االقتصــادي مــن مشــاريع تربيتهــا .

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

 شــارك االســتاذ املــدرس الدكتــور قيــس قاســم غيمــة واملــدرس 
معهــد  فــي  التدريســيان  ابراهيــم  حربــي  احمــد  الدكتــور 
الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا/ 
ــتخدامات  ــومة »اس ــة املوس ــدوة العلمي ــي الن ــداد ف ــة بغ جامع
النباتــات واالعشــاب فــي التــداوي والعــاج« والتــي اقامتهــا 
ــاون  ــة بالتع ــة العراقي ــة والبيئي ــادر الوراثي ــة املص ــة صيان جمعي
مــع منظمــة النخلــة البيئيــة والزراعيــة ودائــرة املتنزهــات 
ــزوراء. ــزه ال ــة علــى متن ــة بغــداد فــي القاعــة التعليمي فــي امان
وقــد شــارك الدكتــور قيــس قاســم بالبحــث املوســوم »الفعاليات 
الفينولــي  واحملتــوى  للبكتريــا  واملضــادة  لاكســدة  املضــادة 
ــفوية« ــة الش ــات العائل ــض نبات ــي  لبع ــتخلص االيثانول للمس
املوســوم  بالبحــث  حربــي  احمــد  الدكتــور  وشــارك  كمــا 

تدريسيان بمعهد الهندسة الوراثية يشاركان في ندوة ألمانة بغداد ويحصالن على جائزة 
افضل عمل مشارك

حلمايــة  احلقــل  فســتق  ثمــار  قشــور  مســتخلصات  »تأثيــر 
الفئــران« فــي  الكاربــون  كلوريــد  رابــع  ســمية  مــن  الكلــى 
جائــزة  علــى  التدريســين  مــن  كل  حصــل  وقــد 
النــدوة. فــي  مشــارك  وعمــل  بحــث  افضــل 
كمــا وجــرى على هامــش الندوة اقامــة معرض احلــرف اليدويــة والفنون 
ــن  ــن الباحث ــد م ــارك العدي ــا وش ــات كم ــر النفاي ــعبية لتدوي الش
واالســاتذة مــن مراكــز بحثيه وجامعــات مختلفــة واشــتملت البحوث 
ــات واالعشــاب  ــى دور النبات ــدوة عل ــي قدمــت فــي الن والدراســات الت
فــي احلــد مــن انتشــار االمــراض واالصابــات اخملتلفــة وامكانيــة 
جعلهــا كبدائــل طبيعيــة للعاجــات الكيميائيــة والصناعيــة.
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اقــام فرعــي الصيدلــة الســريرية والعقاقيــر 

الصيدلــة  كليــة  فــي  الطبيــة  والنباتــات 

بعنــوان  علميــة  نــدوة  بغــداد  بجامعــة 

عليهــا(  ومــا  مالهــا  الغذائيــة  )املكمــات 

الدكتــور  االســتاذ  اجلامعــة  رئيــس  بحضــور 

وعميــد  الرســول  عبــد  احلســن  عبــد  عــاء 

الكليــة االســتاذ الدكتــور احمــد عبــاس حســن.

 وتضمنــت الندوة ثاث محاضــرات علمية ، تناولت 

كلية الصيدلة تقيم ندوة علمية عن المكمالت الغذائية

احملاضــرة االولــى التشــريعات العامليــة 

للمكمــات  التنظيميــة  والقضايــا 

الغذائيــة ، امــا احملاضــرة الثانيــة فقــد 

لعــاج  باالعشــاب  الغــش  تناولــت 

الســمنة ، بينمــا تناولــت احملاضــرة 

الثالثــة اســتخدام املكمــات الغذائية 

اســتخدام  وخطــورة  العــراق  فــي 

املنتجــات اجملهولــة املصــدر والغيــر 

مرخصــة مــن قبــل اجلهــات اخملتصــة.

ــات  ــي للدراس ــد العال ــد املعه ــارك عمي ش
احملاســبية واملاليــة بجامعــة بغــداد االســتاذ 
املســاعد الدكتــور ســالم عــواد هــادي فــي 
ــح  ــائِل واألطاري ــِة الرس ــرارِ طباع ــَة إق جلن

عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية يشارك في 
مجلس التنميِة المستقل

اجلامعيــِة الــذي عقــده مجلــُس التنميــِة 
وزارِة  مــع  الرســميِّ  بالتنســيِق  املســتقل 
ــي والبحــِث العلمــيِّ املؤلفــِة  ــِم العال التعلي
رســمّيا مــن وزارِة التعليِم برئاســِة املستشــارِ 

ــي ،  ــن الفريج ــور محس ــتاذ الدكت االس
وعضويــِة أســاتذٍة أكْفــاٍء مــن اجلامعــاِت 
ــٍة متنوعــٍة  ــِة بتخصصــاٍت علمي العراقي
ــى  ــي مبن ــا ف ــاِع األوِل له ــِد االجتم لعق

ــِس. اجملل
وتضمــن االجتمــاع التعريــِف باجمللــِس 
ألقاهــا  التــي  وِإجنازاتِــه   ، واهتماماتِــه 
ــم  ــدي ، ث ــن األس ــد حس ــتاذ محم األس
ــس  ــيِد رئي ــِة الس ــُة بكلم ــرِت اجللس أُدي
محســن  الدكتــور  األســتاذ  اللجنــِة 
ــِة  ــِث عــن أعمــاِل اللجن الفريجــي باحلدي
ــادِة  ــاُت الس ــا مداخ ــا ، تبعته ه ، ومهامِّ
األعضــاِء التــي أثــرِت اجللســَة بتوصيــاٍت 
العــراِق  خدمــُة  غايُتهــا  جــّدا  غنيــٍة 
والرســائِل  الكتــبِ  نتائــِج  بتوظيــِف 
اجلامعيــِة العاليــِة املتميــزِة بجدواهــا 

ــِد.  ــاكِل البل ــلِّ مش حل

شــارك وفــد مــن كليــة اآلداب بجامعــة بغــداد فــي ورشــة العمل 

نظمتهــا  التــي   ) الســام  بنــاء   ( بـــ  املوســومة  الدوليــة 

ــاتذة  ــن األس ــدد م ــور ع ــراق ، بحض ــي الع ــة ف ــفارة الياباني الس

جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم  كليــة  فــي  والباحثــن 

ــدء  ــى ب ــاً عل ــن عام ــرور ثمان ــاء مب ــع االحتف ــن م ــداد بالتزام بغ

العاقــات الدبلوماســية بــن اليابــان والعــراق ) 1939 – 2019 (.

وهدفــت ورشــة العمــل الدوليــة إلــى تبــادل الــدروس والــرؤى علــى 

ــرة  ــرى املتأث ــراق واألمم األخ ــن الع ــي كل م ــام ف ــاء الس ــات بن حتدي

كلية اآلداب في جامعة بغداد تشارك في ورشة 
العمل عن  بناء السالم 

بــن  الفكــري  التعــاون  وللبحــث فــي   ، بالصراعــات 

ــة  ــات ، ومناقش ــذه التحدي ــة ه ــان ملواجه ــراق والياب الع

كيفيــة خلــق ســام مســتدام ، وكيفيــة دعــم الاجئــن 

ــة  ــة الوطني ــدم املصاحل ــة تق ــاً وكيفي ــن داخي والنازح

ــراق. ــي الع ــام ف ــاء الس ــة لبن ــون حيوي ــد تك ــي ق ، الت

للشــؤون  اآلداب  كليــة  عميــد  معــاون  وأوضــح 

عبدالواحــد  محمــود  الدكتــور  األســتاذ  العلميــة 

محمــود ، فــي كلمتــه أهميــة التعــاون فــي مجــال 

واجلامعــات  بغــداد  بــن جامعــة  العلميــة  البرامــج 

والتعــاون  التفاهــم  اليابانيــة عــن طريــق مذكــرات 

اجلانبــن. بــن  والزيــارات  اخلبــرات  لتبــادل  املشــترك 

ــات  ــة للبن ــة التربي ــة بكلي ــة االجتماعي ــم اخلدم ــام قس اق
مؤمتــرة العلمــي اخلامــس واملوســوم )التأهيــل اجملتمعــي 
.) واخليــارات  االشــكاليات   : العــراق  فــي  الدولــة  وبنــاء 

واملــرأة  الطفولــة  منهــا  محــاور،  عــدة  املؤمتــر  وتنــاول 
املناطــق  فــي  اجملتمعــي  التأهيــل  ومحــور  والشــباب،  
)املعاقــن  الهشــة  الفئــات  ومحــور  بالنــزاع،  املتأثــرة 
االيتــام   – املســنن   – االســرة  معيــات   – النســاء   –

كلية التربية للبنات تقيم مؤتمرها العلمي الخامس حول 
بناء الدولة في العراق

االجتماعــي. العمــل  مؤسســات  محــور  عــن  فضــًا   ،)
الدميوغرافيــة  املتغيــرات  علــى  التعــرف  الــى  املؤمتــر  وهــدف 
واجملتمعيــة للمجتمــع العراقــي بعــد عــام 2003 و تســيلط الضــوء 
علــى اهــم االشــكاليات البنيويــة املهــددة ملســار التنميــة وفــرص 
النهــوض وحتديــد مســارات التغيير فــي مجــاالت التنمية البشــرية 
فضــاً عــن رفــد راســمي السياســات وصنــاع القــرار بالتوصيــات 
واملقترحــات التــي تعــزز مســارات النهــوض واســتدامة التنميــة .
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بغــداد  بجامعــة  التمريــض  كليــة  عقــدت 
مؤمترهــا العلمــي الســنوي العشــرين حتت شــعار 
ــي  ــة ف ــلوكيات الصحي ــي الس ــض ف )دور التمري
اجملتمــع( بحضــور رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ 
الدكتــور عــاء عبــد احلســن عبــد الرســول، 

كلية التمريض تعقد مؤتمرها العلمي السنوي العشرين 
حول دور التمريض في السلوكيات الصحية بالمجتمع

وممثلــي التمريــض فــي وزارة الصحــة وكليــات 
ــة. ــات العراقي ــف اجلامع ــن مختل ــض م التمري

وجــاء املؤمتــر ضمــن اهــداف كليــة التمريــض فــي 
االرتقــاء بواقــع اخلدمــات التمريضيــة، فضــا عــن 
ــراد  ــة الف ــلوكيات الصحي ــرات والس ــر اخلب تطوي

ــع. اجملتم
وتضمــن املؤمتــر محوريــن اساســن، إذ ناقــش 
بتحســن  املتعلقــة  العلميــة  البحــوث  األول 
االداء التمريضــي للممرضــن فــي املؤسســات 
علــى  الثانــي  احملــور  تركــز  فيمــا  الصحيــة، 

املقــررات الدراســية وآليــة العمــل بهــا.
وأشــادت عميــد الكليــة االســتاذ الدكتــورة 
ــرات  ــد املؤمت ــي عق ــة ف ــدور الكلي ــامن ب ــال غ اقب
العلميــة الســنوية التــي ترفــد مهنــة التمريــض 
بالعديــد مــن البحــوث النظريــة والتطبيقيــة ممــا 

ــا.  ــرات ممتهنيه ــن خب ــد م ــا ويزي يدعمه
ويذكــر أن رئيــس جامعــة بغــداد قــد افتتــح 
ــر  ــض واخملتب ــيات التمري ــد الساس ــر اجلدي اخملتب
ــات  ــع فعالي ــت م ــي تزامن ــة والت ــي للكلي البحث
ــي  ــض ف ــى دور التمري ــد عل ــد ان اك ــر، بع املؤمت
تقــدمي اخلدمــات التمريضيــة والتــي ال تقــل شــأناً 
ــة  ــة فــي اجنــاز املهــام الطبي ــة الطباب عــن مهن

ــانية. واإلنس

ــة  ــوم الكلي ــة ي ــداد احتفالي ــة بغ ــي جامع ــري ف ــب البيط ــة الط ــت كلي أقام
حتــت شــعار ) نكــون معــا هــي بدايــة التقــدم والنجــاح ( بحضــور عميــد الكلية 

االســتاذ الدكتــور خالــد كامــل كاظــم .
ــة  ــى مواكب ــا عل ــل دائم ــة تعم ــه ان الكلي ــي كلمت ــم ف ــور كاظ ــن الدكت وب
التقــدم احلاصــل فــي اجملــاالت العلميــة البيطريــة عــن طريــق حتديــث املناهــج 
الدراســية وتشــجيع التدريســين علــى متابعــة أحــدث التطــورات فــي مجــال 
إختصاصهــم، وإيصــال أحــدث املعلومــات للطلبــة ملنافســة الكليــات العامليــة 
ــال  ــي مج ــزة ف ــة متمي ــة بحثي ــون مؤسس ــأن تك ــة ب ــع الكلي ــا تتطل ، كم

كلية الطب البيطري في جامعة بغداد تقيم 
احتفالية يوم الكلية

التعليــم وخدمــة اجملتمــع والنظــم التــي تضمــن تنميــة الثــروة احليوانيــة فــي 
ــد.  البل

وتخللــت االحتفاليــة قصائــدا شــعرية وغنائيــة تغنت بــاألم العراقيــة وتضحيتها 
ــرورة  ــد ض ــرحية جتس ــة مس ــرض متثيلي ــن ع ــا ع ــع ، فض ــي اجملتم ــرأة ف ودور امل
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 

.

عقــدت كليــة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد محاضرة 
علميــة بعنــوان »الــدور الرقابــي للنائبــات فــي مجلــس النــواب 
العراقــي مــن 2006-2018«، وذلــك بحضــور مديــر قســم البحوث 
ــى  ــور مصطف ــي الدكت ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــة ف البرملاني

الناجــي وعــدد مــن طلبــة وتدريســيي الكليــة .
ــة  ــراة العراقي ــة امل ــة البحــث فــي جترب ــت احملاضــرة عملي وتناول
ودورهــا السياســي والصعوبــات التــي تواجهــا، وقلــة الدراســات 
املتخصصــة بهــذا الشــأن بشــكل عام، فضــاً عــن خصوصيتها 
ــام 2003، اذ  ــد الع ــي بع ــواب العراق ــس الن ــي مجل ــة ف كممثل
تكمــن خصوصيــة التجربــة التشــريعية للمــراة العراقيــة فــي 
ــى  ــاءت عل ــا ج ــا انه ــب منه ــدة جوان ــي ع ــواب ف ــس الن مجل
ــال  ــن خ ــرعيته م ــب ش ــم اكتس ــي دائ ــتور عراق ــاس دس اس
ــة مــن العراقيــن، كمــا انهــا جــاءت  ــه باالغلبي ــت علي التصوي
فــي ظــل جتربــة دميقراطية وتعدديــة حزبيــة وليــدة، حيــث 

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

ــا«  ــت ايضــا مــن خــال فــرض نظــام »الكوت ــة ات ان هــذه اخلصوصي
ــي.  ــل النياب ــي التمثي النســوية ف

ــة  ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــة العل ــت كلي ــر وقع ــب اخ ــن جان وم
بغــداد اتفاقيــة آلليــة التعــاون املتبــادل مــع مجلــس النــواب العراقــي 
ــد  ــد عب ــن احم ــاح الدي ــواب ص ــس الن ــام جملل ــن الع ــور األم بحض

ــز.  العزي
واشــارت عميــد كليــة العلــوم السياســية االســتاذ املســاعد 
ــاون  ــاق التع ــح آف ــرورة فت ــى ض ــن ال ــاء حس ــرح ضي ــورة ف الدكت
العلمــي مــع مجلــس النــواب، معربــة عــن أملهــا بــأن يكــون مجلــس 
ــات  ــرج طاق ــان تخ ــة لضم ــة الكلي ــاتذة وطلب ــا لإلس ــواب داعم الن
ــة  ــة ان االتفاقي ــم، مبين ــال اختصاصه ــي مج ــوءة ف ــبابية كف ش
ــس  ــام اجملل ــي مه ــذ ف ــع التنفي ــي موض ــد البحث ــع اجله ــت وض بحث
واالســتفادة مــن الكفــاءات العراقيــة ودعمهــا فــي مجاالتهــا وتدريب 

ــي. ــان العراق ــة البرمل ــي قب ــل ف ــر االوائ ــة العش الطلب

اخلامســة  املرحلــة  فــي  الطالبــة  حصلــت 
بقســم هندســة العمــارة فــي كلية الهندســة 

كلية الهندسة تحصد جائزة التمّيز العالمية الخاصة بالمشاريع 
المعمارية 

ــن  ــة ع ــز العاملي ــزة التمي ــدادي جائ ــال املق ــة جم ــداد فاطم ــة بغ بجامع
ــتنصرية(.  ــة املس ــة باملدرس ــة احمليط ــر املنطق ــروعها )تطوي مش

ــى بعــد منافســته لـــ268 مشــروعاً علــى  اذ فــاز املشــروع باملرتبــة االول
ــارة عــن منحــة ماجســتير  ــز عب ــزة التمي ــت جائ ــم، وكان مســتوى العال
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، 
ــع  ــة كجام ــة القريب ــي التاريخي ــع املبان ــتنصرية م ــة املس ــط املدرس ورب
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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ــخ  ــف التاري ــوث ومتح ــز بح ــلم مرك تس
الطبيعــي بجامعــة بغــداد مجموعــة مــن 
البحــوث و اجملــات العلميــة الصــادرة مــن 
اجمللــة العلميــة العاملية جلامعة ســاوباولو 
التبــادل  برنامــج  ضمــن  البرازيليــة 
ــة  ــف و مجل ــة املتح ــن مجل ــي ب العلم
ــل ،بعــد ان  ــي البرازي جامعــة ســاوباولو ف
ــة مركــز بحــوث و متحــف  حصلــت مجل
التاريــخ الطبيعــي العراقــي علــى مراتــب 

م مجموعة 
ّ
متحف التاريخ الطبيعي بجامعة بغداد يتسل

من المجالت العلمية من جامعة ساوباولو البرازيلية

متقدمــة عامليــاً دخلــت اجمللــة فــي برنامــج 
التبــادل العلمــي العاملــي بــن الكثيــر مــن 
اجلامعــات العامليــة املرموقــة منهــا جامعــة 
ــا  ــن هن ــاوباولو ، و م ــة س ــرد و جامع هارف
ــكل  ــدوري و بش ــادل ال ــات التب ــدات عملي ب
منتظــم و ذلــك بارســال أعــداد مــن مجلــة 
املركــز الــى الكثيــر مــن اجلامعــات املرموقــة 
فــي دول العالــم التــي فتحــت بــاب التبــادل 

ــز .  ــن املرك ــا و ب ــن بينه ــي الرص العلم

ــي فــي جامعــة بغــداد ورشــة عمــل  ــاء التــراث العلمــي العرب نظــم مركــز احي

بعنــوان ) جهــود علمــاء العــراق احملدثــن فــي احلفــاظ علــى اخملطوطــات النــادرة ( 

القاهــا التدريســي فــي قســم اخملطوطــات الدكتــور محمــد عزيــز.

ــل  ــاً متث ــاً ضخم ــاً فكري ــم تراث ــاء بوصفه ــان دور العلم ــى بي ــة  إل ــت الورش هدف

بالتــراث اخملطــوط فــي مختلــف أوجــه احلضــارة و املعــارف الدينيــة فــي الفقــه 

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

و االصــول و العقائــد و التفســير و 

احلديــث والرجال و الســنة واالنســانية 

و  الكيميــاء  و  الهيئــة  و  الفلــك  و 

و  و الصيدلــة  الطــب  و  الرياضيــات 

التاريــخ و البلدانيــات .

 كمــا تضمنــت الورشــة احلديــث على 

تعــرض الكثيــر مــن هــذا التــراث إلــى 

ــوارث  ــرة كالك ــباب كثي ــف ألس التل

الفيضانــات  و  احلريــق  و  الطبيعيــة 

و غيرهــا بفعــل االنســان كاحلــروب 

ومــا صاحبهــا  الداخليــة  الفــن  و 

ــب  ــاف الكت ــات وات ــرق املكتب ــن ح م

ــن  ــاء العراقي ــض العلم ــت لبع فكان

ــى  ــاظ عل ــي احلف ــة ف ــود مخلص جه

اخملطوطــات ســواء فــي استنســاخ 

املهــم منهــا  أو في ترميــم اخملطوطات 

ــي  ــا أو ف ــال نقصه ــة و اكم الناقص

ــب . ــع الكت جتمي

حصلــت التدريســية فــي قســم الكيميــاء 

فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة /

ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد االســتاذ 

الدكتــورة تغريــد هاشــم النــور علــى بــراءة 

ــس و  ــزي للتقيي ــاز املرك ــن اجله ــراع م اخت

ــط  ــي وزارة التخطي ــة ف ــيطرة النوعي الس

االبــار  ميــاه  ملوحــة  ازالــة  لتمكنهــا 

ــة  ــة واطئ ــحات راتنجي ــتخدام مرش باس

الكلفــة و آمنــة بيئيــا وذلــك ضمــن فريــق 

ــة  ــي  كلي ــي ف ــن التدريس ــف م ــل تأل عم

التربيــة للبنــات فــي جامعــة تكريــت 

الدكتــور عبــد احمــد حســن والســيد زيــاد 

ــم. ــف جاس خل

ــة  ــة معاجل ــي عملي ــراءة ف ــتعمل الب وتس

ــة امللوحــة منهــا حيــث  ــار و ازال ــاه اآلب مي

تدريسية من كلية التربية ابن الهيثم  تحصل على براءة اختراع في 
ازالة ملوحة مياه اآلبار

ــحات  ــع مرش ــراءة تصني ــذه الب ــت ه تضمن

االول  املرشــح  فيهــا  اســتخدم  راتنجيــة 

راتنــج موجــب ضعيــف فــي حــن اســتخدم 

فــي املرشــح الثانــي راتنــج ســالب ضعيــف 

و صنعــت هــذه املرشــحات بقياســات بحيــث 

ــاه  ــة املي ــدات تصفي ــي وح ــا ف ــن تبيته ميك

املنزليــة RO و 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 

ــات  ــت الفحوص ــة و اثبت ــى الصح ــة عل امن

الفيزيائيــة و الكيميائيةعلــى امليــاه املعاجلــة 

كفاءتهــا فــي ازالــة العســرة بنســبة 98 % و 

ــبة 99.9 % . ــات بنس الكبريت
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ــة  ــداد احللق ــة بغ ــي جامع ــة ف ــبة االلكتروني ــز احلاس ــام مرك  اق
النقاشــية املوســومة )احلوســبة االدراكيــة لتشــخيص ومعاجلــة 
االورام )وتضمنــت احللقــة النقاشــية مشــاركات فاعلــة مــن 
قبــل االســاتذة  االختصاصيــن  مــن تشــكيات  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 لارتقــاء بخدمــات الرعايــة الصحيــة وكذلــك 

حلقة نقاشية في مركز الحاسبة حول الحوسبة االدراكية 
لتشخيص ومعالجة االورام

خدمــات البحــث والتطويــر والتدريــب. 
واتفــق احلضــور علــى ضــرورة االســتفادة مــن الطفــرات الهائلــة 
ــي  ــة ف ــبة  االدراكي ــي واحلوس ــذكاء االصطناع ــات  ال ــي تقني ف
عــاج وتشــخيص االورام و  اجلينــوم  وتصميــم االدويــة  والتــي ادت 

ــر العــاج املناعــي.   الــى تطوي
فضــا عــن ان مركــز احلاســبة لديــه نشــاطات متواصلــة لتوطــن 
حلــول احلوســبة االدراكيــة والــذكاء االصطناعــي فــي بلدنــا 

ــز. العزي

اكــدت كليــة الصيدلــة بجامعــة بغــداد قبــول مجلتهــا املوســومة 
  ،scopus مســتوعب  فــي  الصيدالنيــة(  للعلــوم  العراقيــة  )اجمللــة 
scopus فــي 2019. لقائمــة  اول ظهــور لهــا مــع اصــدار  وســيكون 

وتعــد اجمللــة العراقيــة للعلــوم الصيدالنيــة مــن اجملــات العلميــة الرصينــة 
ــن  ــزة م ــة ممي ــا نخب ــر فيه ــي ينش ــة والت ــة الصيدل ــي كلي ــة ف واملعروف
ــة. ــات العراقي ــي اجلامع ــن باق ــة األم وم ــي اجلامع ــة ف ــاتذة الصيدل اس

واجلديــر بالذكــر ان scopus حتتــوي علــى ملخصــات ومراجــع مــن مقــاالت 
منشــورة وبحــوث فــي مجــاالت اكادمييــة محكمــة يتــم تقييمها بواســطة 
خبــراء فــي التخصصــات العلميــة والتقنيــة والطبيــة واالجتماعيــة

SCOPUS قبول مجلة كلية الصيدلة في مستوعب

نظــم قســم الصحافــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة فــي كليــة اإلعــام بجامعــة 
بغــداد، حلقــة نقاشــية بعنــوان )العمليــات النفســية العراقيــة فــي معركــة 

كلية اإلعالم تنظم حلقة نقاشية حول العمليات النفسية في 
معركة تحرير الموصل

ــة  ــي الكلي ــي ف ــا التدريس ــل( ألقاه ــر املوص حتري
ــدد  ــور ع ــامر وبحض ــام الس ــد الس ــور عب الدكت

ــة. مــن التدريســين والطلب
وهدفــت احللقــة إلــى حتديــد الفــرق بــن العمليات 
النفســية واحلــرب النفســية مــن جانــب الهــدف 
ــا،  ــكل منهم ــي ل ــدف النفس ــه، واله ــه إلي املوج
واالســتمرارية،  التوقيــت  جانــب  عــن  فضــا 
ــتخدام،  ــتوى االس ــتخدمة ومس ــائل املس والوس
ــة  ــاء خلي ــن إنش ــة م ــح الغاي ــن توضي ــاً ع فض
ــي  ــام الت ــا وامله ــت صدوره ــي ووق ــام احلرب اإلع

ــا. ــت به أنيط

ــية ال  ــات النفس ــي العملي ــط ف ــة التخطي ــت احللق وتضمن
ــمل  ــا يش ــط وإمن ــة فق ــزة الدول ــتوى أجه ــى مس ــر عل يقتص
العمليــات  وأن  والصديقــة،  احلليفــة  الــدول  مجموعــة 
النفســية تتضمــن عــدد مــن احلمــات النفســية مــن الناحية 
ــى أن  ــارة إل ــادة”، واإلش ــة املض ــة والدعاي ــة والدعائي اإلعامي
ــا  ــام ومنه ــن امله ــد م ــا العدي ــي له ــام العرب ــة اإلع “خلي
ــداد  ــي وإع ــة الوع ــي صناع ــاح ف ــدر مت ــر ق ــهام بأكب اإلس
الئحــة اجتماعــات وأهــداف مســبقة حســب املقتضيــات التي 
ــة اإلعاميــة مــن خليــة  تســتخدمها أداة املعركــة”، وأن الغاي
ــة العســكرية،  ــد الرســالة اإلعامي ــي لـــ “توحي اإلعــام احلرب

ــرب. ــي إدارة احل ــة ف ــراز دور احلكوم واب

نظمــت كليــة التمريــض جامعــة بغداد ورشــة عمــل بعنــوان )فحوصات ما 
قبــل الــزواج( لطلبــة وتدريســيي كليــة التربيــة فــي اجلامعة املســتنصرية.

ــدرس  ــة امل ــد الورش ــض االم والولي ــرع متري ــي ف ــية ف ــت التدريس وقدم
التــي عرّفــت بأهميــة فحوصــات  الدكتــورة حــوراء حســن غافــل 

كلية التمريض تنظم ورشة عمل حول فحوصات ما 
قبل الزواج

مــا قبــل الــزواج واهميــة اجرائهــا للمقبلــن 
واملشــاكل  االمــراض  لتجنــب  الــزواج  علــى 
جســمية  اعبــاءاً  تســبب  التــي  الصحيــة 
ونفســية وماليــة واجتماعيــة للفــرد واجملتمــع.
ــم  ــى اه ــن عل ــم احلاضري ــة تعلي ــال الورش  ومت خ
الفحوصــات الروتينيــة الواجــب اجرائها قبــل الزواج 
مــع عــرض امثلــة من االمــراض االكثــر شــيوعاً 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(.
ــرورة  ــى ض ــد عل ــة، مت التأكي ــام الورش ــل خت  وقبي
والشــباب  اجملتمــع  افــراد  بــن  الوعــي  نشــر 
بفحوصــات  خاصــة  الــزواج  علــى  املقبلــن 
اجرائهــا.  علــى  والتشــجيع  الــزواج  ماقبــل 

ــة  ــي كلي ــتمر ف ــي املس ــم الطب ــدة التعلي ــت وح نظم
الطــب بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة بعنــوان ) تدفــق 
الــدم الوريــدي مــن الدمــاغ الــى القلــب مــن خــال الوريــد 
ــعبة  ــي ش ــية ف ــا التدريس ــي ( قدمته ــي الداخل الوداج
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 

كلية الطب تنظم محاضرة علمية عن تدفق الدم 
الوريدي الدماغي

ــى  ــم ال ــن اجلس ــدم م ــودة ال ــة بع اخلاص
ــق  ــك تدف ــي ذل ــا ف ــر األوردة، مب ــب عب القل
الــدم الوريــدي الدماغــي خــال أوردة الرقبــة.
ــي  ــد الوداج ــى ان الوري ــرة  ال ــت احملاض وبين
ــدي  ــق دم وري ــف تدف ــة تصري ــي مبثاب الداخل
ــتلقاء،  ــع االس ــي موض ــي ف ــي رئيس دماغ
ويعــد مؤشــرا للضغــط األذينــي األميــن، 
الصوتيــة  فــوق  باملوجــات  التصويــر  وان 
هــي تقنيــة موســعة تســاعد فــي فحــص 
ــد  ــر الوري ــي، عب ــدي الدماغ ــق الوري التدف
جريــان  وتشــخيص  الداخلــي،  الوداجــي 
ــه  ــب وفعاليت ــى القل ــاغ ال ــن الدم ــدم م ال

ــد. ــن الوري ــزاء م ــة اج ــي ثاث ف
ــات  ــر باملوج ــى ان التصوي ــارت ال ــا أش كم
فــوق الصوتيــة يخــدم  دراســة جريــان الــدم 
الوريــدي الدماغــي أثنــاء زيــادة الضغــط في 
منطقــة الصــدر، فضــاً عــن اختبــار وظيفة 

ــد الوداجــي الداخلــي. ــر الوري الصمــام عب
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اســتضافت كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد اجتماعــا للجنــة الفرعيــة لرؤوســاء اقســام 
ــراء مــن  ــة مــع مجلــس اخلب ــوم الصرف ــات العل ــة عمــداء كلي ــق مــن جلن ــاء املنبث الكيمي
متخصصــي الكيميــاء، وذلــك مبشــاركة رؤســاء اقســام املعنيــة فــي اجلامعــات العراقيــة 
ــات  ــي كلي ــاء ف ــام الكيمي ــي القس ــتوى العلم ــاء باملس ــى االرتق ــاع إل ــدف االجتم .وه

كلية العلوم بجامعة بغداد تستضيف اجتماعا لرؤساء اقسام الكيمياء 
في الجامعات العراقية

العلــوم الصرفــة فــي اجلامعــات العراقيــة ومنهــا مــا 
ــررات  ــام املق ــية ونظ ــج الدراس ــد املناه ــق بتوحي يتعل
والترميــز وتوحيــد عــدد الوحــدات الدراســية لكليــات 
العلــوم وحــذف مــواد دراســية واســتحداثها، واملناهــج 
إذ  الوحــدات،  العليــا وعــدد  للدراســات  الدراســية 

ــرار عليهــا. ــوزارة لاق ــع املقترحــات لل ســيتم رف
ــة  ــم بالعملي ــدة تهت ــاورا عدي ــاع مح ــاول االجتم وتن
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 
ــاء  ــعي لبن ــون، والس ــا الباحث ــي يحتاجه ــة الت املهم
ــي  ــرة ف ــا الكبي ــرا ألهميته ــورة نظ ــرات متط مختب

ــا. ــب جتربته ــوث حس ــة البح ــز رصان تعزي

نظــم قســم علــوم احليــاة فــي كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة بغــداد نــدوة علميــة بعنــوان 

)املــوارد الوراثيــة فــي تعزيــز االمــن الغذائــي( .

ــي  ــا ف ــا( ودورهم ــة وراثي ــة واملعدل ــة )الطبيعي ــواد الوراثي ــف امل ــدوة تعري ــت الن وتضمن

احلفــاظ علــى االمــن الغذائــي العاملــي واحمللــي وتعزيــز التعــاون الدولــي فيمــا يخــص االمــن 

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

الغذائــي الســيما دور منظمــة االغذيــة 

القانــون  والزراعــة  FAO وبيــان موقــف 

الدولــي فــي تشــجيع االمــن الغذائــي 

ــي . العامل

ــتفادة  ــرورة االس ــى ض ــن ال ــا احملاضري ودع

ــا التعــاون الدولــي ضمــن نطــاق  مــن مزاي

والزراعة FAO فــي  االغذيــة  منظمــة 

تعزيــز االمــن الغذائــي وتطويــر الواقــع 

الزراعــي فــي العــراق وتطويــر البرامــج 

ــذا  ــي ه ــات ف ــوث والدراس ــة والبح الزراعي

ادخــال  يراعــي  الــذي  بالشــكل  اجملــال 

التكنلوجيــا احلديثــة الهادفــة الى توســيع 

القاعــدة الزراعيــة واتخــاذ الســبل الازمــة 

الهندســة  وســائل  مــن  لاســتفادة 

واملعاييــر  القانــون  ضمــن  الوراثيــة 

والبيئيــة. الصحيــة 

ــة  ــون اجلميل ــة الفن احــرز التدريســي مــن كلي
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، للعــام2018، خــالل حفــل التكــرمي 
فــي املســرح الوطنــي وســط العاصمــة بغــداد.

االســهامات  ضمــن  التكــرمي  هــذا  وياتــي 
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 
ــز،  ــا العزي ــاء عراقن ــي بن ــاهم ف ــة تس وابداعي
وعبــر اجلهــد املتواصــل الســاتذتنا الكبــار فــي 
ــى  ــة ســوء عل ــة والثقافي شــتى احملافــل الفني

ــي.  ــي والعامل ــي او العرب ــاق احملل النط
ومــن جهــة اخــرة احــرز التدريســي فــي كليــة 
الفنــون اجلميلــة بجامعــة بغــداد االســتاذ 
الدكتــور عبــد الرضــا بهيــة داود الفــوز بحقــل 
ــباك  ــه )ش ــن عمل ــة ع ــي والزخرف ــط العرب اخل
النــور لالمــام أبــي الفضــل العبــاس(  بعــد 
ان اعلنــت وزارة الثقافــة العراقيــة، اســماء 
الفائزيــن بجائــزة اإلبــداع العراقــي بنســختها 
الرابعــة، للعــام2018، ابــان حفــل التكــرمي فــي 

ــداد. ــة بغ ــط العاصم ــي وس ــرح الوطن املس
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 
املتواصــل  اجلهــد  وعبــر  العــراق  بنــاء  فــي 
ــل  ــتى احملاف ــي ش ــار ف ــن الكب ــاتذة املميزي الس
الفنيــة والثقافيــة ســواء علــى النطــاق احمللــي 

او العربــي والعاملــي.

تدريسيان من كلية الفنون الجميلة يحصدان جوائز االبداع العراقي 
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ــي  ــابق ف ــي الس ــق املال ــة والتدقي ــم الرقاب ــر قس ــاركت مدي ش
ــدورة  ــي ال ــاس ف ــل عب ــن عقي ــداد سوس ــة بغ ــة جامع رئاس
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 

ــة . العربي
ــبية  ــة واحملاس ــة املالي ــزة الرقاب ــم اجه ــى تقيي ــدورة إل ــت ال وهدف
ــا  مت  ــف، كم ــف الوظائ ــاس مختل ــب ادارة االداء وقي ــى جان ــة إل واإلداري
التطــرق إلــى آليــة ترقيــة اعمــال القطــاع العــام واعتمــاد اطــر قيــاس 
االداء لتيســير املقايســة مقارنــة بالنظــراء ضمــن املنطقــة الواحــدة، 
فضــاً عــن بحــث طــرق ومنهجيــات عمليــات التدقيــق عبر اســتخدام 

ــورة. ــة متط ــات تكنولوجي تقني
ونقلــت عقيــل ضمن مشــاركتها فــي الــدورة جتربــة التدقيــق الداخلي 
فــي جامعــة بغــداد وانعكاســاتها اإليجابيــة علــى األداء املالــي 
ــر قدراتهــا  والتخطيــط النقــدي ضمــن سياســة اجلامعــة فــي تطوي

ــة. ــة والفني العلمي
ويذكــر ان عقيــل قــد حصلــت علــى شــهادة مشــاركة قدمهــا مركــز 
ــة  ــدة األقتصادي ــس الوح ــي مجل ــات ف ــوث والدراس ــب والبح التدري

ــة. ــدول العربي ــة بجامعــة ال العربي

مدير قسم الرقابة والتدقيق في جامعة بغداد تشارك في 
دورة عن الرقابة المالية في مصر

ــات  ــي للدراس ــري واإلقليم ــط احلض ــز التخطي ــام مرك اق
ــر  ــومة )أث ــة املوس ــه العلمي ــداد ندوت ــة بغ ــا بجامع العلي
النقــل العــام علــى قيمــة اســتعماالت االرض فــي اطــراف 

ــداد(. ــة بغ مدين
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.
املراحــل  النــدوة  فــي  املقدمــة  العمــل  اوراق  وناقشــت 
ــي  ــروع ف ــداد والش ــة بغ ــي مدين ــل ف ــة للنق التخطيطي
انشــاء متــرو بغــداد املزمــع انشــاؤه هــذا العــام بعــد 
ــه، كمــا مت مناقشــة واقــع  ــغ املاليــة الكافيــة ل رصــد املبال
ــم  ــتخدام نظ ــول بإس ــل واحلل ــة والبدائ ــات املروري االزدحام

املعلومــات اجلغرافيــة .
ــس  ــداد قي ــظ بغ ــاون محاف ــا مع ــدوة حضره ــر ان الن ويذك
ــرب  ــن الع ــاد املهندس ــي احت ــل ف ــة النق ــس جلن ــد ورئي عبي
ــراوي ورئيــس مجلــس قضــاء الضلوعيــة  احمــد ســلمان ال

ــة بغــداد. ــؤلي امان ــه وعــدد مــن مس واعضائ

مركز التخطيط الحضري يقيم ندوة عن استعماالت 
األرض في اطراف بغداد

نظــم قســم السياســات العامــة فــي مركــز 
ــة  ــة بجامع ــتراتيجية والدولي ــات االس الدراس
 ( عنــوان  حتــت  نقاشــية  حلقــة  بغــداد 
الفســاد واثــره فــي بنــاء مؤسســات الدولــة ( .

وتضمنــت احللقــة مناقشــة ظاهــرة الفســاد 
ــل  ــعوب وتعرق ــدد الش ــت ته ــي بات ــة الت العاملي
مســيرتها التنمويــة ، وتعطــل الياتها السياســية 
ــر  ــة الفق ــرس حال ــة وتك ــة والثقافي واالقتصادي

االحســاس  وتعــدم  والتخلــف  واالنقســام 
ــرة  ــن ظاه ــا م ــا م ــة هن ــة ، واحلقيق باملواطن
 ، االقتصاديــة  االبعــاد  فيهــا  تشــابكت 
السياســية ، االجتماعيــة والثقافيــة مثــل 
ظاهــرة الفســاد وان الفســاد موجــود وال ميكــن 
الفــرق  ان  اال  دون ســواه  اســتثناء مجتمــع 
يتمثــل فــي مــدى اتســاع فجــوة الفســاد 
ــه . ــل مع ــبل التعام ــع وس ــي اجملتم ــره ف واث
ــور  ــز الدكت ــي املرك ــث ف ــش الباح ــا ناق كم
ريــاض عبــد ابراهيــم تفشــي ظاهــرة الفســاد 
السياســي واالداري وســوء اســتخدام املــال 
ــة  ــزة الدول ــوم اجه ــي عم ــاوي ف ــام والرش الع
ــاة  ــات احلي ــر ســلبا فــي مجري العراقيــة ممــا اث
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
والتطــور  االصــاح  فــي  تقــدم  دون  وحــال 
لــم  الــذي  االمــر   ، كافــة  اجملــاالت  فــي 
القياديــة  القــدرات  اثبــات  باإلمــكان  يعــد 
ــار  ــراق املعي ــة الع ــعي خلدم ــخص او الس للش
القيــادات  ســمة  اصبحــت  بــل   ، االهــم 
ــش  ــراء الفاح ــث وراء االث ــو الله ــة ه العراقي
وجمــع االمــوال وتهريبهــا خــارج العــراق .

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

اقــام املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان 
تدريبيــة  ودورة  بغــداد ورشــة عمــل  فــي جامعــة 
ــاز  ــتخدام جه ــي اس ــة ف ــتجدات العلمي ــول املس ح
الرنــن املغناطيســي فــي تشــخيص االورام وذلــك 
ومستشــفى  للمركــز  الرئيســية  القاعــة  فــي 
ــث  ــب.  حي ــة الط ــرة مدين ــي دائ ــي ف االورام التعليم
ــي  ــس العراق ــع اجملل ــاون م ــاط بالتع ــذا النش ــد ه عق
لاختصاصــات الطبيــة التابــع الــى وزارة التعليــم 
العراقــي  واجمللــس  العلمــي  والبحــث  العالــي 
ــة. ــى وزارة الصح ــع ال ــة التاب ــات الصحي لاختصاص

وشــارك فــي ورشــة العمــل مجموعــة مــن االطبــاء من 

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

وزارتــي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة الصحة وطــاب الزمالة 
التدريبيــة للتحــري عــن الســرطان علــى مســتوى احملافظــات العراقيــة. 
محاضــرات  التدريبيــة  والــدورة  العمــل  ورشــة  وتضمنــت 
احلديثــة  واســتخدماته  املغناطيســي  جهازالرنــن  عــن  علميــة 
التشــخيص  فــي  الدقيقــة  المكانيتــه  االورام  مجــال  فــي 
للمشــاركن. مباشــر  عملــي  تدريــب  تضمــن  كمــا 
ابتــدأت ورشــة العمــل بكلمــات ترحيــب مــن قبــل مديــرة املركــز االســتاذ 
الدكتــورة نــدى العلــوان والتــي ترأســت اجللســة العلميــة االولــى التــي 
ــة  ــذ خط ــي تنفي ــخيصية ف ــعة التش ــي األش ــول دور أخصائي دارت ح
عمــل البرنامــج الوطنــي لبحــوث الســرطان )وزارة التعيــم العالــي 
ــي للكشــف املبكــر عــن ســرطان  والبحــث العلمــي( والبرنامــج الوطن
ــتخدامات  ــن اس ــرات ع ــدة محاض ــك ع ــا ذل ــة( ت ــدي )وزارة الصح الث
ــرطان  ــدي وس ــات الث ــف آف ــي كش ــي ف ــن املغناطيس ــات الرن وتطبيق
الدمــاغ. واورام  االعصــاب  وطــب  النســائية  واالمــراض  البروســتات 
ــن  ــاز الرن ــي جله ــتخدام العمل ــى االس ــاركن عل ــب املش ــا مت تدري كم
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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كلية العلوم للبنات تفوز بأفضل بحث مشارك بالمؤتمر الدولي المقام في ماليزيا

ة ر ا الد ا مجلــس  ــس  ئي ر
عبد  احلســن  عبد  عــاء  . د . أ

ل سو لر ا
يــر لتحر ا ئيــس  ر

ق  ا ز لر ا عبد  دل  ــا ع . د . م . أ
ي يــر لغر ا

يــر لتحر ا يــر  مد
للطيف ا عبــد  ليــد  و اســيل   . د

يــر لتحر ا تير  ســكر
ن علوا حمــد حســون  ا

يــر لتحر ا هيئــة 
يــد محمــد حميد ز . م

لق خلا ا عبــد  علــي 
منصــور صيهــود محمــد 

المير ا عبــد  حيــدر محمــد 
محمــد ســمير جميــل 

يد كا ــك  ل ما مي  مر

لـتـصـميـــم ا
تــم حا ــة  ين ز

ي للغــو ا لتصحيــح  ا
لصاحب جاســم ا عبــد  عبيــر 

للطيــف  ا عبــد  نســي محمــود  نا
نــي و لكتر ال ا لتنضيــد  ا

ن محمد  ــليما ــدى س ه
لدين ا ه صاح  ر ــما س

يــر لتصو ا
علي ياســن خضيــر 

ندمي ــد  مهن
مــة لعا ا ت  قــا لعال ا

لنعاس ا علــي  ســما 
شــيف  الر ا

ة ر لكســا فــي حمود  كا

ــم  قس ــن  ع ر  ــد تص ــة  فصلي ــة  مجل
د ا ــد بغ ــة  مع جا  - ــة  م لعا ا ت  ــا ق لعال ا و م  ــال ع ال ا

2 0 1 9  - -  4 3 د لعــد ا

1 1 6 قــم  لر با قييــن  ا لعر ا لصحفييــن  ا بــة  نقا ى  لــد ة  معتمــد

اســتقبل  مركــز دراســات املــرأة فــي جامعــة بغــداد  

مؤسســة برنامــج الســام األمريكــي فــي العراق برئاســة  

الدكتــور ريتشــارد  والوفــد املرافــق لــه املتكــون مــن 

مركز دراسات المرأة يستقبل وفدا من مؤسسة برنامج 
السالم األمريكـي في العراق

املتخصــص فــي برنامج الشــرق األوســط في املعهــد ماثيو شيسلســكي.

ــرأة  ــات امل ــز دراس ــع مرك ــاون م ــاق التع ــح آف ــد لفت ــارة الوف ــاءت زي وج

كونــه املؤسســة الرســمية الوحيــدة فــي العــراق املهتمــه بشــؤون املــرأة .

ــم  ــر التقيي ــات عب ــال املعلوم ــتقوم بايص ــا س ــة انه ــدت املؤسس واك

احلكوميــة  القــدرات  وبنــاء   ، خاصــة  سياســات  لصنــع  والدراســة 

، والرصــد والتقييــم حلــل النزاعــات ،فضــا عــن  وغيــر احلكوميــة 

الدعــم  الفنــي والتحليــات ،حيــث مت إبــرام مذكــرة تفاهــم بــن 

احلــوارات  خلــق  هــي  باألســاس   املؤسســة  ومهمــة  الطرفــن 

. والطائفيــة   ، اجملتمعيــة  النزاعــات  وحــل   ، األساســية  اجملتمعيــة 

وقبيــل اخلتــام، اتفــق اجلانبــان  علــى إجــراء عــدد مــن النشــاطات 

دراســات  التدريــب ملنتســبي مركــز  تقــدمي  عــن  املشــتركة فضــاً 

ــراق . ــتوى الع ــى مس ــات عل ــوث والدراس ــن البح ــدد م ــراء ع ــرأة وإج امل

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 
Elisa  التــي تعــد مــن التقنيــات اخملتبريــة التشــخيصية 
ــات  ــرات التحلي ــم مختب ــي معظ ــتخدام ف ــعة االس الواس
ــية  ــراض الفايروس ــخيص  االم ــي تش ــة ف ــة و خاص املرضي
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 

ــغ 99% ــي تبل ــة )Sensitivity( الت العالي
 تضمنــت الورشــة توضيحــاً مفصــاً إلليــة عمــل هــذه 
 Enzyme immunoassay التقنيــة والتــي تســتند علــى مبــدأ
EIA حيــث فــي هــذه التقنيــة تثبــت االضــداد او املســتضدات 
 ,Microtiter plate ــى ــتيكية تدع ــة باس ــر صفيح ــي حف ف
توضــع عينــات مصــل املرضى وعينــات الســيطرة في حفــر الـ 
microtiter plate فيحــدث ارتبــاط بــن االضــداد و املســتضدات 
ــدة  ــاس ش ــر تق ــى االصف ــن االزرق ال ــون م ــر الل ــث يتغي حي
اللــون باســتخدام جهــاز املطيــاف اذ يتناســب تركيــز الضــد 
او املســتضد املــراد قياســه مــع شــدة اللــون تناســبا طرديــا. 

معهد الهندسة الوراثية يقيم ورشة عمل عن تقنية االليزا

تدريسيان من كلية الفنون الجميلة يحصدان جوائز االبداع العراقي 

ئيــة لجنا ا م    للعلــو لــي  و لد ا تمــر  لمؤ ا فــي  لــى  و أل ا تبــة  لمر با ز  يفــو لطــب  ا كليــة  مــن  يســي  ر تد
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ب  ا ــو لن ا ــس  مجل ــس  ئي ر
ر  و يــز ســي   لحلبو ا محمــد 

د  ا ــد بغ ــة  مع جا

ة  ئــز جا تحصــد  ســة  لهند ا كليــة 
صــة  لخا ا لميــة  لعا ا لتميــز  ا

يــة ر لمعما ا يع  ر لمشــا با

بعــة  ا لر ا ة  ر و ــد ل ا ق  نطــال ا
د  ا بغــد ن  جــا لمهر ثيــن  لثال ا و
ن يــو لتلفز ا و للســينما  لــي  و لد ا

1 1 6 قــم  لر با قييــن  ا لعر ا لصحفييــن  ا بــة  نقا ى  لــد ة  معتمــد د  ا بغــد معــة  جا  - مــة  لعا ا ت  قــا لعال ا و م  عــال ال ا قســم  عــن  ر  تصــد فصليــة  مجلــة 
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