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موقع الجامعة األلكتروني:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يطلع على سير العملية االمتحانية
جامعة بغداد تبرم مذكرة تفاهم مع جامعة فلورنسا االيطالية

ً
كلية االداب تستقبل وزير التعليم العالي في اول زيارة له

ابرمــت جامعــة بغــداد مذكرة
تفاهــم علمــي وثقافــي مــع
جامعــة فلورنســا االيطاليــة
بعــد مصادقــة رئيــس
الــوزراء عــادل عبــد املهــدي
عليهــا مبوادهــا الثمــان.

ونصــت املذكــرة علــى
اقامــة عالقــات تعــاون
مشــتركة فــي مختلــف
مجــاالت التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي وتطويــر
النشــاطات والفعاليــات

االكادمييــة لكلتــا املؤسســتني
علــى ان تكــون خاضعــة
لقانــون جامعــة فلورنســا.
فضــا عــن تأســيس برنامــج
تبــادل علمــي فــي قســم
العلــوم التربويــة والنفســية

جلامعــة فلورنســا تقابلهــا
االقســام املناظــرة فــي
اجلامعــة االم كقســم
فــي كليــة اآلداب بجامعتنــا االم
متجــوال فــي اقســام الكليــة
البعثــات والعالقــات الثقافية
العمليــة االمتحانيــة فــي برفقــة
وقســم اللغــة اإليطاليــة
عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور
وقســم اللغــة العربيــة.
صــاح فليفــل عايــد اجلابــري،
ومتكــن هــذه املذكــرة تبــادل
ومعاونــو العميــد وروؤســاء
الزيــارات بــن اعضــاء
األقســام العلميــة واالداريــة.
الهيئــة التدريســية فــي
وتضمنــت اجلولــة التفقديــة
االقســام املذكــورة اعــاه،
زيــارة القاعــات الدراســية
فضــا ً عــن امكانيــة اقامــة
واخملتبــرات كمــا اطلــع علــى
املؤمتــرات والنــدوات وورش
اجلوانــب االداريــة واخلدميــة فــي
العمــل إلــى جانــب البحــوث
الكليــة  ،واالمكانــات املتوافــرة
العلميــة املشــتركة ونشــر
لتســهيل اداء امتحانــات الطلبــة
فــي اجملــات العلميــة .إطلــع وزيــر التعليــم العالــي الدكتــور قصــي الســهيل علــى  ،للعــام الدراســي احلالــي / ٢٠١٨
ويذكــر ان املذكــرة ســتدخل والبحــث العلمــي االســتاذ ســير العمليــة اإلمتاحنيــة .٢٠١٩
حيــز التنفيــذ وســتبقى
نافــذة ملــدة خمــس سـ
ـنوات التطورات الحديثة في الفيزياء النووية واالشعاعية بندوة علمية اقامتها
قابلــة للتجديــد بعــد
كلية العلوم
االتفــاق بــن الطرفــن.

ام الجامعات تحصد جوائز الملتقى الهندسي في سلطنة
عمان
للمنطقــة ومحليةالتصميــم
العمرانــي واحلضــري ليكــون
املشــروعني الفائزيــن رؤيــا
اســترتيجية ممنهجــة فــي
حــل االشــكالية احلضريــة
والعمرانيــة وايجــاد احللــول
الناجعــة لــكل التحديــات
وفــق رؤيــا ذات ابعــاد
االســتدامة احلضريــة البيئيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة
الثقافيــة والعمرانيــة لتكــون
رؤيــة وفكــرة وحــل ملنطقــة
عراقيــة حتمــل طابعهــا احمللــي
والعراقــي االصيــل وتقــدمي
خدمــة مجتمعيــة ترفــع مــن
مســتوى اداء املراكــز احلضريــة
حصــل طلبــة قســم هندســة وفــق محــاور معتمــدة مــن التصميمــي والتحليلــي املميــز املهمــة فــي العــراق عمومــا
العمــارة كليــة الهندســة هيئــة احملكمــن الدوليــن فــي وانتخــاب العناصــر التراثيــة وبغــداد علــى وجــه اخلصــوص.
علــى املرتبتــن االولــى والثانيــة مقدمتهــا العمــق الفكــري والهويــة العمرانيــة املميــزة
فــي امللتقــى الهندســي
الطالبــي التاســع املقــام
فــي فــي ســلطنة عمــان
والتــي جــاءت حتــت عنــوان
(الهندســة مــن منظــور اخــر).
وتعــد هــذه املشــاركة االولــى
مــن نوعهــا جلامعــة بغــداد
فــي هــذا امللتقــى بعــد تأهــل
اربعــة مشــاريع لهــا فــي
القائمــة القصيــرة املتضمنــة
 49مشــروعا مــن مجلــس
التعــاون اخلليجــي وفلســطني
والعــراق والفلبــن.
ومتيــز املشــروعان الفائــزان
بإســتراتيجيتها الفكريــة

نظمــت اجملموعــة النوويــة فــي قســم الفيزيــاء بكليــة
العلــوم نــدوة علميــة بعنــوان «التطــورات احلديثــة فــي
الفيزيــاء النوويــة واالشــعاعية» وذلــك بحضــور نخبــة مــن
االســاتذة والباحثــن وطلبــة الدراســتني االوليــة والعليــا
واملهتمــن بالشــأن الفيــزاوي وعلومــه اجملــاورة  .وهدفــت
النــدوة الوقــوف علــى احــدث التقانــات فــي مجــال اخــر

التطــورات العامليــة احلديثــة للفيزيــاء النوويــة واالشــعاعية
واســتخدام االجهــزة املتطــورة التــي تعمــل فــي مجــال
التركيــب النــووي عمليــاً بإســتخدام تقانــات نوويــة
متقدمــة حتتــوي علــى كواشــف نوويــة حديثــة ودقيقــة
وكذلــك تعمــل فــي مجــال الفيزيــاء النوويــة النظريــة
(التركيــب النــووي والتفاعــات النوويــة)  .وتناولــت النــدوة

فــي محاضراتهــا مجــاالت الفيزيــاء
والنــووي واالشــعاع واحلســابات اخلاصــة
وخرائــط املســح إالشــعاعي وكذلــك
طــرق الوقايــة مــن اإلشــعاع النــووي
وإســتخدام التكنولوجيــا النوويــة
ودراســة نواة الذرة مــن حيــث
خواص اجلســيمات األولية فــي النــواة
التــي حتوي بروتونات ونيوترونــات،
التــي ترتبــط وتتفاعــل فيمــا
بينهــا عنــد امتصاص جســيمات
أولية أخــرى مــن اخلــارج ،فضــا عــن
تفســير خصائص النــواة وتصنيفهــا
والتطبيقــات اخملتلفــة ،فــي مجــاالت
عديــدة اخــرى .

كلية علوم الهندسة الزراعية تستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اســتقبلت كليــة علــوم
الهندســة الزراعيــة فــي
جامعــة بغــداد وزيــر التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي
االســتاذ الدكتــور قصــي
الســهيل لالطــاع علــى الواقــع

العــام للكليــة واجنازاتهــا ،وكان
باســتقبالة عميــد الكليــة
االســتاذ الدكتــور شــاكر عبــد
االميــر العطــار ومعاونيــه
ورؤســاء االقســام العلميــة .
وتخللــت الزيــارة حضــوره

الجتمــاع مجلــس الكليــة
معربــا عــن ارتياحــه باالجنــازات
املهمــة التــي شــهدتها الكليــة
فــي الفتــرة املاضيــة والتــي
ظهــر اثرهــا جليــا علــى ارض
الواقــع عبــر اجنــاز البحــوث

العلميــة الرصينــة واملشــاريع
البحثيــة التــي اجنــزت
الكليــة مبديــاً توجيهاتــه
وارشــاداته الــى اعضــاء
اجمللــس للنهــوض باجملــال
االكادميــي الزراعــي فــي البــاد.
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كلية اآلداب تحصل على الوسام اإلمبراطوري من السفارة
اليابانية

التطورات الحديثة في الفيزياء النووية واالشعاعية بندوة علمية
اقامتها كلية العلوم

حصــل معــاون عميد كليــة اآلداب فــي جامعــة
بغــداد للشــؤون العلميــة والدراســات العليــا
األســتاذ الدكتــور محمــود عبدالواحــد القيســي
علــى الوســام االمبراطــوري وذلــك نظيــر جهــوده
فــي تطويــر الدراســات اليابانيــة فــي العــراق.
وجــاء ذلــك بعــد زيــارة قــام بهــا القائــم باألعمــال
الســيد اكيــر انــدو  ،والســكرتير األول في الســفارة
اليابانيــة فــي بغــداد اآلنســة ميغومــي كاتــو ،
ومت اللقــاء مــع عميــد الكليــة األســتاذ الدكتــور
صــاح فليفــل عايــد اجلابــري  ،لبحــث توســيع آفاق
التعــاون االكادميــي فــي مجــال الدراســات وتعليــم
نظمــت اجملموعــة النوويــة فــي قســم الفيزيــاء بكليــة العلــوم
اللغــة اليابانيــة للطلبــة  ،فضـا ً عــن التعــاون بني
نــدوة علميــة بعنــوان «التطــورات احلديثــة فــي الفيزيــاء النوويــة
كليــة اآلداب جامعــة بغــداد واجلامعــات اليابانيــة .
واالشــعاعية» وذلــك بحضــور نخبــة مــن االســاتذة والباحثــن
وطلبــة الدراســتني االوليــة والعليــا واملهتمــن بالشــأن الفيــزاوي
باحث من معهد الهندسة الوراثية يحصل على براءة اختراع حول
وعلومــه اجملــاورة .

مضاد حياتي من عزلة بكتيرية محلية

حصــل التدريســي فــي معهــد الهندســة
الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا
االســتاذ الدكتــور عصــام فاضــل علــوان علــى
بــراءة إختــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس
والســيطرة النوعيــة عــن براءتــه (انتــاج وتنقيــة
مضــاد حياتــي مــن العزلــة البكتيريــة احملليــة).
وهدفــت الدراســة الــى اســتخدام عزلــة محليــة

تدريسية في كلية اللغات تشارك
في مؤتمر لتدريس اللغات األجنبية بدولة
االمارات العربية

شــاركت التدريســية بقســم اللغــة األملانيــة فــي
كليــة اللغــات بجامعــة بغــداد الدكتــورة جنــاة عيســى
حســن فــي املؤمتــر الدولــي الــذي نظمتــه جامعــة زايــد
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة حتــت عنــوان (التفاعــل
مــع التغييــر -اجتاهــات جديــدة فــي التعلــم والتعليــم).
وقدمــت الدكتورة حســن بحثـا ً بعنوان االجتاهــات اجلديدة
لتدريــس اللغــات األجنبيــة – اللغــة األملانيــة أمنوذجــا) .
وتنــاول البحــث األســاليب اجلديــدة فــي تدريــس النــص
األدبــي االملانــي وحتليــل النــص االدبــي وكيفيــة اعــادة
صياغتــه مــن جديــد مــن قبــل دارســي اللغــة االملانيــة .

لبكتريــا االنزالقيــة املكونــة لألجســام الثمريــة
العائــدة للنــوع  polyangium cellulsum 37انتــاج
وتنقيــة مركبــات مضــادة لنمو الفطريــات املمرضة
اإلختياريــة وذلــك مــن خــال حتويــر مكونــات
الوســط الزرعــي كاســتيون  -خالصــة اخلميــرة
بهــدف احلصــول علــى وســط زرعــي مالئــم النتــاج
اعلــى املعــدالت مــن املضــادات احليويــة.ومت احلصول
علــى قمــة واحــدة عنــد اســتخدام محلــول (%60
كحــول مثيلــي فــي حــن مت اســترداد اربعــة قمــم (
 ) III ,III,IVعنــد اســتخدام كحــول مثيلــى مطلــق.
مت اختبــار الفعاليــة التثبيطيــة للقمــم النافــذة.
ومتيــزت الدراســة بامكانيــة عــزل بعــض اجنــاس
البكتريــا االنزالقيــة احمللــل للســليلوز مــن التــرب
املــرازع والتــي كانــت العزلــة Pol cellulosum.
اجلــدار اخللــوي خلميــرة االختبــار Candida albicans
ممــا يشــير الــى احتمــال أن تكــون احــدى االليــات
التــي يعمــل بهــا املضــاد.

تعاون اكاديمي بين مركز الحاسبة
االلكترونية في جامعة بغداد و شركة IBM

اســتضاف مركــز احلاســبة اجتماعــا عبــر االنترنــت بــن
اجلامعــة وشــركة  IBMلبحــث ســبل التعــاون املشــترك
فــي تدريــب املــاكات التدريســية والهندســية واملبرمجــن
فضــا عــن ادخــال مناهــج  IBMالتعليميــة ضمــن املناهــج
التعليميــة فــي اجلامعــة .ومت االتفــاق علــى تفعيــل البرامــج
املتعــددة التــي تتضمــن املبــادرة االكادمييــة وتفعيــل اكادميية
املهــارات ،فضــا عــن تفعيــل مبــادرة االمــة الرقميــة،
وســتكون املناهــج الدراســية مــع جتــارب مخبريــة لتعزيــز
اخلبــرات فــي التطبيقــات املؤسســاتية املتخصصــة التــي
تســتند الــى احلوســبة االدراكيــة والــذكاء االصطناعــي
واحلوســبة الســحابية واالمــن الســيبراني ،وتهيئــة
الطلبــة حســب احتياجــات ســوق العمــل فــي العــراق
والشــرق االوســط .كمــا مت االتفــاق علــى انطــاق اجــراءات
مركــز التميــز بعــد اســتحصال املوافقــات ،وســيتم تفعيــل
البحــث والتطويــر املشــترك واالســتفادة مــن اخلبــرات
املتقدمــة التــي تتمتــع بهــا شــركة  IBMفــي تطويــر قطــاع
تكنولوجيــا املعلومــات فــي العــراق وحتويلــه الــى قطــاع
انتاجــي مبــا يحقــق اقتصــاد املعرفــة فــي العــراق.

وهدفــت النــدوة الوقــوف علــى احــدث التقانــات فــي مجــال
اخــر التطــورات العامليــة احلديثــة للفيزيــاء النوويــة واالشــعاعية
واســتخدام االجهــزة املتطــورة التــي تعمــل فــي مجــال التركيــب
النــووي عملي ـاً بإســتخدام تقانــات نوويــة متقدمــة حتتــوي علــى
كواشــف نوويــة حديثــة ودقيقــة وكذلــك تعمــل فــي مجــال

عدد من تدريسيات كلية العلوم
يتقلدن اوسمة االبداع الدولي بمؤتمر
دولي اقيم في بابل

الفيزيــاء النوويــة النظريــة (التركيــب
النــووي والتفاعــات النوويــة) .
وتناولــت النــدوة فــي محاضراتهــا مجاالت
الفيزيــاء والنــووي واالشــعاع واحلســابات
اخلاصــة وخرائــط املســح إالشــعاعي
وكذلــك طــرق الوقايــة مــن اإلشــعاع
النــووي وإســتخدام التكنولوجيــا
النوويــة ودراســة نواة الذرة مــن حيــث
خواص اجلســيمات األولية فــي النــواة
التــي حتوي بروتونات ونيوترونــات ،التــي
ترتبــط وتتفاعــل فيمــا بينهــا عنــد
امتصاص جســيمات أولية أخــرى
مــن اخلــارج ،فضــا عــن تفســير
خصائص النــواة وتصنيفهــا والتطبيقــات
اخملتلفــة ،فــي مجــاالت عديــدة اخــرى .

عميد كلية العلوم السياسية تبحث
انشاء عالقات دبلوماسية مع اليابان

تقلــدت عــدد مــن تدريســيات كليــة العلــوم
اوســمة االبــداع الدولــي بعــد حصولهــن علــى
بــراءات اختــراع ،وذلــك اثــر مشــاركتهن فــي املؤمتر
الدولــي الثانــي لإلبــداع الــذي نظمتــه جامعــة
بابــل بالتعــاون مــع ملتقــى اإلبــداع العراقــي
الدولــي .

ومتثلــت املشــاركة لــكل مــن الدكتــورة زينــب عبد
الزهــرة خضيــر التدريســية فــي قســم الكيميــاء،
ببــراءة اختراعهــا املوســومة (حتضيــر وتقييــم
محســنات الزيــوت لتحســن خاصيــة التنظيــف
واســتقرارية األكسدة ومؤشــر اللزوجة) و االستاذة
الدكتــورة مــي طالــب فليــح و الدكتــورة مــروى
حميــد مطشــر التدريســيتني فــي قســم علــوم
احليــاة ،بالبــراءة املوســومة (اســتخالص الدنــا مــن
املكــورات العنقوديــة باســتخدام الغليــان باملــاء
املقطــر والتجميــد املفاجــئ) وتكللــت بحصولهن
علــى اوســمة االبــداع الدولــي .
وتضمــن املؤمتــر الــذي اقيــم حتــت شــعار (اإلبــداع
يوحــد الشــعوب) ،ومبشــاركة واســعة عربيــة
ودوليــة لباحثــن مــن روســيا ،اليونــان ،مصــر،
ليبيــا ،ســوريا واجلزائــر ،فضــا عــن باحثــن مــن
مختلــف اجلامعــات العراقيــة ،كلمــات اكــدت إ ّن
وضــع اجلامعــات ومراكــز بحوثهــا يتطلــب مــن
العلمــاء والباحثــن وأالســاتذة والطلبــة ،جهــ ًدا
ممي ـزًا لالفــادة باحلــد األقصــى مــن عوملــة العلــوم
واملعلومــات ومصادرهــا ،الــى جانــب تطلــب
التالقــي مــع مســتويات النظــام التعليمــي
اخملتلفــة تطويــرا الداء مؤسســات التعليــم
العالــي وحتســينها ،عــن طريــق تنميــة أســاليب
مبتكــرة فــي التعليــم والتعلــم ،وتطويــر البنــاء
التحليلــي لنظــام التعليــم العالــي لإلبــداع،
وتعزيــز الشــراكة مــع اجلامعــات األخــرى لتحقيــق
التعليــم العالــي الفعــال ،وإدارة منظومــة اإلبداع
بجعلهــا أكثــر اســتجابة للتغييــرات فــي مجــال
التعليــم العالــي ،واســتخدام التقانــات اجلديــدة
فــي املمارســات اإلبداعيــة.
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كلية اإلعالم تناقش صورة القوات األمنية لدى جمهور المدن
المحررة من داعش

شــهدت كليــة اإلعــام مناقشــة
رســالة املاجستيراملوســومة
(صــورة القــوات األمنيــة
العراقيــة لــدى جمهــور املــدن
احملــررة مــن داعــش ،دراســة
جلمهــور مدينــة املوصــل)
للطالــب أثيــر نــوري عطيــوي.
وهدفــت الرســالة إلــى معرفــة
الصــورة التــي تكونــت لــدى
اجلمهــور عــن القــوات األمنيــة
املشــاركة فــي عمليــات التحريــر
مــن عصابــات داعــش ،وإيجــاد
اجلوانــب الســلبية والعمــل علــى
حتســينها ،واجلوانــب اإليجابيــة
والعمــل علــى تعزيزهــا الســيما
أنهــا أصبحــت علــى متــاس
مباشــر مــع اجلمهــور ،وحتديــد
مصــادر تشــكيل الصــورة

الذهنيــة للقــوات األمنيــة.
واســتخدم الباحــث اســلوب
املنهــج املســحي ،وأداة
املقيــاس جلمــع البيانــات
اخلاصــة بالدراســة ،والتــي مت
تصميمهــا بنــا ًء علــى االســتمارة
االســتطالعية املوروثــات األدبيــة.
وتوصلــت الرســالة إلــى عــدد

مــن النتائــج منهــا أن الصــورة
الذهنيــة التــي يحملهــا جمهــور
مدينــة املوصــل عــن القــوات
األمنيــة كانــت إيجابيــة بشــكل
عــام ،وأنهــم اعتمــدوا فــي
تشــكيل صورتهــم الذهنيــة
عــن القــوات األمنيــة عــن طريــق
القنــوات الفضائيــة ومواقــع
التواصــل االجتماعــي” ،فضــا ً
عــن “وجــود فــروق دالــة إحصائيــة
بــن متغيــر التحصيــل العلمــي
ومحــور تعامــل القــوات األمنيــة
مــع املواطنــن ومحــور صفــات
القــوات األمنيــة ،ومــدى رضــا
جمهــور املــدن احملــررة مــن التــزام
القــوات األمنيــة باألنظمــة
والضوابــط والتعليمــات اخلاصــة
بالتعامــل مــع املدنيــن.

المعوقات الفيدرالية في العراق في حلقة
نقاشية ينظمها مركز الدراسات الدولية

نظــم قســم السياســات العامــة فــي مركــز
الدراســات االســتراتيجية والدوليــة حلقــة
نقاشــية حتــت عنــوان ( معوقــات الفيدراليــة فــي
العراق)،هدفــت احللقــة مناقشــة االزمــات التي ادت
الــى تــأزم فــي العمليــة السياســية والتــي كانــت
لهــا انعكاســات كبيــرة علــى اجملتمــع العراقــي ) .
وناقشــت الباحثــة فــي املركــز الدكتــورة بدريــة
صالــح عبــد اهلل احلاجــة الــى ايجــاد معاجلــات
جذريــة لهــذه األزمــات خاصــة فــي عــدد مــن
القضايــا التــي هــي مثــار اخلــاف كمدينــة
كركــوك واملناطــق املتنــازع عليهــا وقانــون النفــط
والغــاز وحصــة األقاليــم مــن املوازنــة االحتاديــة .
كمــا تضمنــت احللقــة مناقشــة احلاجــة عــن
البحــث املشــترك التــي تربــط اجلانبــن والــذي
يســهم فــي تعزيــز االســتقرار اجملتمعــي .

عقــد قســمي الفيزيــاء و الكيميــاء فــي كليــة التربيــة
للعلــوم الصرفة/ابــن الهيثــم نــدوة علميــة مشــتركة
بعنــوان (التشــخيص الوظيفــي للجســم واالورام الســرطانية
باســتخدام النظائــر املشــعة) .وهدفــت النــدوة الــى التعريــف
بكيفيــة اســتخدام النظائــر املشــعة فــي تشــخيص عمــل
وكفائــة اعضــاء اجلســم و االورام الســرطانية فيــه .كمــا
تضمنــت النــدوة التعريــف باالشــعة الســينية واشــعة كامــا
واهــم املصــادر النوويــة النشــطة الباعثــة لهمــا  ،اذ يعــد
إكتشــاف األشــعة الســينية مــن اإلكتشــافات العظيمــة في
الطــب التــي غيــرت كثيــرا ً فــي نوعيــة التشــخيص والعــاج

الــذي يتلقــاه املريــض كونها
مكنــت األطباء والعلمــاء
مــن الرؤيــة داخــل جســم
اإلنســان وحتديــد ســبب
ومصــدر األلــم.
وتطرقــت النــدوة الــى
التعريــف بالطــب النــووي
الــذي يُعد فحــص غيــر
مؤلــم وآمــن جــدا ً للمريــض
يُجــرى بكميــة بســيطة مــن
اإلشــعاع ال يســتدعي القلق
أو اخلــوف مــن الفحــص  ،كما
يتميــز الطــب النــووي عــن
أنــواع األشــعة األخرى بأنــه
يســتطيع تصويــر وظيفــة
أعضــاء اجلســم وليــس فقط
التشــريح ،أمــا أنواع األشــعة
األخــرى فهــي فــي الغالــب
تُركــز فقــط علــى التشــريح.

كليــة التربيــة البدنيــة للبنــات تنظــم محاضــرة عــن التعايــش الســلمي
بيــن جميــع الطوائــف والقوميــات

كلية االدارة واالقتصاد تناقش الدور الرقابي لمجالس المحافظات
في تحسين اداء القطاع الصحي
زارت عميــد كليــة العلــوم السياســية االســتاذ
املســاعد الدكتــورة فــرح ضيــاء حســن الســفارة
اليابانيــة مبناســبة الذكــرى الثمانــن النشــاء
العالقــات الدبلوماســية بــن اليابــان والعــراق.
وتناولــت الزيــارة بحــث آليــات بنــاء الســام
الدولــي وتعزيــز آليــة التعــاون العلمــي واالكادميــي
بــن كليــة العلــوم السياســية والســفارة
اليابانيــة ودور احلكومــة اليابانيــة فــي العــراق
بتقــدمي الدعــم علــى صعيــد اجملــال االقتصــادي
والسياســي واالنســاني والثقافــي والتعليمــي
والرياضــي.

كلية التربية ابن الهيثم تعقد ندوة حول استخدام النظائر المشعة
في تشخيص االورام السرطانية

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد مناقشــة بحــث
الدبلــوم العالــي املوســوم (حتســن اداء القطــاع
الصحــي – بحــث حتليلــي فــي مجلس محافظــة بابل
الــدور الرقابــي جملالــس احملافظــات) للطالبــة بلقيــس

خليــل ابراهيموهــدف
البحــث الــى معرفــة
الــدور الرقابــي جملالــس
احملافظــات فــي حتســن
اداء القطــاع الصحــي
فــي مجلــس محافظــة
بابــل عبــر فحــص
وحتليــل واقــع وممارســات
الرقابــة الصحيــة فــي
احملافظــة
مجلــس
ومعرفــة مــدى كفايتهــا
عــن طريــق مقارنتهــا
باملعاييــر املوضوعــة .

نظمــت كليــة التربيــة
البدنيــة وعلــوم الرياضــة
للبنــات محاضــرة توعويــة
بعنــوان (خلــق روح التعايــش
الســلمي بــن جميــع
الطوائــف والقوميــات حتــد
مــن هــذه املشــاكل) القتهــا
مســؤولة وحــدة اإلرشــاد
النفســي والتوجيــه التربــوي
فــي الكليــة االســتاذ
املســاعد الدكتــورة عبيــر
داخــل الســلمي علــى طالبات
الدراســة األوليــة فــي الكليــة
.وبينــت الســلمي أن مفهــوم
الطائفــة يشــير إلــى التنــوع
فــي املعتقــدات واملمارســات
الدينيــة بــن األفــراد ،بينمــا
الطائفيــة تعنــى اســتخدام

هــذا التنــوع الدينــي لتحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة
وثقافيــة ،مشــيرة إلــى مفهــوم التعايش الســلمي بأنه سياســة
خارجيــة تنتجهــا الدولــة للمحبــة للســام مســتندة إلــى
فلســفة نبــذ احلــرب بصفتهــا وســيلة لفــض املنازعات،فضــا
عــن تعــاون الدولــة مــع غيرهــا مــن الــدول الســتغالل اإلمكانيات
املاديــة والطاقــات الروحيــة اســتغالال يكفــل حتقيــق أقصــى
قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للبشــر بغــض النظــر عــن النظــم
السياســية أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة .

نظمــت شــعبة ضمــان اجلــودة
فــي كليــة الهندســة ورشــة
عمــل ضمــن اطــار اخلطــة
التنفيذيــة لفقــرة االعتمــاد
األكادميــي ضمــن البرنامــج
احلكومــي لــوزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي.
وتضمنــت الورشــة تقــدمي ثالثة
عــروض شــملت اســتعراضا
موجــزا ملســيرة ضمــان اجلــودة
وتعريفــا بالـــ (اجمللــس العراقــي
إلعتمــاد التعليــم الهندســي)
واالجنــازات التــي حققهــا
منــذ تأسيســه لغايــة اآلن،
والتــي تكللــت بإجنــاز (املعاييــر
الوطنيــة إلعتمــاد برامــج

التعليــم الهندســي فــي
العــراق) ،فيمــا تضمــن العــرض
الثانــي اســتعراضا مفصــا
إلســتمارة مراجعــة اجلاهزيــة
وكيفيــة إجنازهــا باإلســتعانة
بالدليــل الــذي أصــدره اجمللــس

اقــام قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة التربيــة
ابــن رشــد للعلــوم االنســانية وبالتعــاون مــع
العتبــة احلســينية املقدســة مؤمتــره احلســيني
الدولــي الســابع بعنــوان (كربالء..احليــاة) والــذي
جــاء حتــت شــعار (الثــورة احلســينية املنهــج
واملعطيــات فــي تقــومي اجملتمــع).
وهــدف املؤمتــر الــى اســتلهام القيــم التربويــة
فــي تقــومي النظــام االجتماعــي فــي ضــوء املنهــج
الرســالي ،والكشــف عــن فضــاءات طاقــة اللفــظ
فــي خطــاب الطــف واثــره فــي توجيــه الســلوك .
كمــا ضــم املؤمتــر ثالثــن بحثــا مــن مختلــف
جامعــات العــراق فضــا عــن مشــاركتني ببحثــن
مــن جامعــة طهــران ،وزعــت البحــوث علــى ثــاث
محــاور غطــت أبعــاد مختلفــة مــن القضيــة
احلســينية وآثارهــا فــي الفــرد فكــرا وســلوكا .
هــذا وتخللــت البحــوث عــرض ومناقشــة
مجموعــة كبيــرة مــن القيــم املســتمدة مــن
املــوروث اإلســامي بصــورة عامــة ومســتهلة مــن
مــوروث أهــل البيــت عليهــم الســام بصــورة
خاصــة ومجموعــة مــن البحــوث عاجلــت خطــاب
الطــف فــي ضــوء املناهــج الفنيــة والســياقية ..

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش تأثير
الحرارة على فروج اللحم

كلية الطب البيطري تقيم مهرجانها العلمي االول

كلية الهندسة تنظم ورشة عمل حول تطبيق المعايير الوطنية
إلعتماد برامج التعليم الهندسي في العراق

مــع اإلســتمارةواما العــرض
الثالــث فتضمــن اســتعراضا
مفصــا لتقريــر التقييــم
الذاتــي وكيفيــة كتابتــه
باإلســتعانة بالنمــوذج الــذي
أصــدره اجمللــس.

كلية التربية ابن رشد تقيم مؤتمرها
الحسيني الدولي السابع

اقــام فــرع االمــراض وامــراض
الدواجــن واالســماك فــي كليــة
الطــب البيطــري املهرجــان
العلمــي االول ،بحضــور عميــد
الكليــة االســتاذ الدكتــور خالــد
كامــل كاظــم ومعاونيــه وعــدد
كبيــر مــن اســاتذة وتدريســيي
وموظفــي الكليــة .وتضمــن
املهرجــان عــرض مجموعــة
مــن احللقــات اخلاصــة بشــعبة
امــراض احليــوان وشــعبة
امــراض الدواجــن وشــعبة
امــراض االســماك  ،وتقــدمي
مجموعــة مــن ادوات التشــريح
املرضــي  ،كمــا مت عــرض
فلــم وثائقــي عــن االســيرة
الذاتيــة لتدريســي الفــرع ،
فضــا عــن عــرض مجموعــة

مــن طيــور الزينــة والدجــاج واالرانــب والطيــور احملنطــة
وبعــض ادوات تلقيــح الدواجــن واســماك الزينــة.
هــذا وشــارك فــي املهرجــان عــدد مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال
تربيــة الدواجــن التــي قامــت بعــرض اخــر مــا توصــل اليــه مــن
معــدات وآليــات املســتخدمة فــي احلقــول  ،و افضــل االدويــة واملــواد

الداعمــة فــي انتاجهــا  ،فضــا عــن عــرض مجموعــة مــن منــاذج
االدويــة والعالجــات البيطريــة  ،كمــا قامــت شــركة ايــاد الطالبــي
بأهــداء منــوذج مفقــس األســماك الــكارب الشــائع الــى الكليــة.

شــهدت كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة مناقشــة
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة (تأثيــر تعريــض بيــض
التفقيــس للحــرارة قبــل وخالل فتــرة اخلزن فــي صفات
الفقــس واالداء االنتاجــي الالحــق وبعــض الصفــات
الفســلجية ألفــراخ فــروج اللحــم ) لطالــب الدكتوراه
عمــار حســن جــواد مــن قســم االنتــاج احليوانــي .
وهدفــت الرســالة الــى تقليــل الضــرر النــاجت عــن طول
مــدة اخلــزن ونوعيــة االفــراخ الفاقســة واالداء االنتاجي
الالحــق لألفــراخ ،فضـا ً عــن حتديد افضــل طريقة عند
تعريــض البيــض للحــرارة قبــل وخــال مــدة اخلــزن .
وناقــش الباحــث تأثيــر تعريــض بيــض التفقيــس
ألمهــات فــروج اللحــم قبــل واثنــاء فتــرة اخلــزن
ومعرفــة تأثيــر ذلــك علــى صفــات الفقــس واالداء
االنتاجــي الالحــق ،فضال ً عــن اســتخدام طريقــة
تعريــض بيــض الفقــس للحــرارة فــي مــدة اخلــزن
كونهــا تــؤدي الــى تقليــل االثــار الســلبية .
كمــا اوصــى الباحــث بتحديــد افضــل طريقــة
باملعاملــة باحلــرارة لتقليــل االثــار الســلبية
لطــول مــدة اخلــزن علــى صفــات الفقــس .
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متحف التاريخ الطبيعي يقيم محاضرة عن النباتات آكلة
الحشرات في العالم

أقــام مركــز بحــوث و متحــف التاريــخ الطبيعــي العراقــي
محاضــرة عــن النباتــات آكلــة احلشــرات فــي الشــرق
االوســط و العالــم.
إذ القــت الباحثــة فــي املركــز الدكتــورة زينــب عبــد عــون
محاضرتهـ�ا موضحـ�ة ان النباتـ�ات اكلـ�ة اللحـ�وم�Car
 nivorous Plantsتاخــذ مغذياتهــا عــن طريــق اصطيــاد
احليوانــات او البدائيــات ،وفــي الغالــب احلشــرات وبعــض
القشــريات وتطــورت هــذه النباتــات لتعيــش فــي االماكــن
ذات التــرب قليلــة املغذيــات او تفتقــر متامــا ً اليهــا

وباخلصــوص النتروجــن.
اذ ان اول مــن كتــب فيهــا
هــو العالــم جارلــس دارون
فــي كتابــه (Insectivourus
 ) plantsعــام .1875
واشــارت الدراســات الــى
وجــود ســبعة انــواع فقــط
منهــا في الشــرق االوســط
(االراضــي مابــن مصــر
وايــران) وقــد أســتثنت
منهــا بعــض الــدول
العربيــة مثــل البحريــن
واالردن والكويــت ولبنــان
وعمــان وقطــر والســعودية
العربيــة وســوريا واالمــارات
العربيــة املتحــدة ،وبســبب
الوضــع االمنــي الراهــن
للعــراق فلــم تشــمله
الدراســة.

كلية التربية ابن رشد تنظم ورشة عمل حول الشائعات والمخدرات
واالبتزاز اإللكتروني

نظمــت كليــة التربيــة ابــن
رشــد للعلــوم االنســانية
بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة
ورشــة عمــل عــن الشــائعات
،اخملــدرات  ،االبتــزاز اإللكترونــي.
وهدفــت الورشــة الــى
التعريــف مبخاطــر تنــاول
اخملــدرات وطــرق الوقايــة منهــا
والتوعيــة والتحذيــر مــن
مخاطــر املــواد والعقاقيــر
اخملــدرة وأثرهــا الســلبي علــى
صحــة الفــرد واجملتمــع .
وألقــى مديــر الشــؤون
التعليميــة فــي كليــة

الشــرطة العميــد الدكتــور
وليــد مظلــوم خلــف ورقتــه
البحثيــة اخلاصــة بأنــواع
اخملــدرات والتــي اشــار فيهــا
الــى ثــاث أنــواع مــن اخملــدرات

وهــي الطبيعيــة كاحلشــائش
والطبيعيــة املصنعــة التــي
تســتخلص مــن احلشــائش
 ،واملصنعــة كالكيمياويــة
وهــو الكريســتال وخطــر
هــذه اخملــدرات علــى اإلنســان
لكونهــا تقــوم باتــاف
اجلهــاز العصبــي وبقيــة
خاليــا اجلســم فــي حالــة
اإلدمــان عليهــا والتــي تــودي
إلــى انتشــار اجلرميــة بســبب
آثارهــا الســلبية علــى
احلالــة النفســية والصحيــة
للشــخص املدمــن .

كلية القانون تعقد ورشة عمل عن المخدرات وطرق مكافحتها
عقــد فــرع القانــون الدولــي
واجلنائــي فــي كليــة القانــون
وبالتعــاون مــع مفوضيــة
حقــوق االنســان  ،ورشــة
عمــل بعنــوان (اخملــدرات
مكافحتهــا).
وطــرق
وهدفــت الورشــة الــى
تبيــان اضــرار ومخاطــر
اخملــدرات ,بعــد انتشــار هــذه
الظاهــرة بشــكل خطيــر
فــي اجملتمــع العراقــي
بحيــث اصبحــت تتطلــب
تدخــا وحلــوال جذريــة
مــن مختلــف القطاعــات
الرســمية وغيــر الرســمية

للتوعيــة باثارهــا وســبل
مواجهتهــا وطــرق عالجهــا.
وناقشــت الورشــة اخملــدرات
وانواعهــا  ،واماكــن
انتشــارها فــي العــراق
 ،واســباب وكيفيــة

تعاطيهــا واضرارهــا وطــرق
عالجهــا ومكافحتهــا
 ،فضــا عــن موقــف
املشــرع العراقــي منهــا.   
هــذا ومتخضــت عــن النــدوة
عــدد مــن التوصيــات ابرزهــا
 ،ضبــط احلــدود امنيــا
للقضــاء علــى تهريــب
اخملــدرات  ,وتفعيــل االتفاقــات
الدوليــة التــي متنــع هــذه
العمليــات  ،وانشــاء مراكــز
صحيــة
ومؤسســات
لعــاج حــاالت التعاطــي
واالدمــان مــع توفيــر
الكــوادر الطبيــة اخملتصــة.

مركز التخطيط الحضري يترأس اجتماعا
لمناقشة المقررات الدراسية في جامعة الكوفة

مركز التعليم المستمر يبحث افاق التعاون مع جهاز االمن الوطني

اســتقبل مديــر مركــز
التعليــم املســتمر األســتاذ
املســاعد الدكتــور مــروان
عبــد احلميــد عاشــور
وفــدا ً مــن جهــاز االمــن
الوطنــي العراقــي لبحــث
ســبل التعــاون املشــترك.
واشــار مديــر املركــز الــى
ان زيــارة الوفــد لغــرض
اجتمعــت اللجنــة الوزاريــة املشــكلة فــي
مركزالتخطيــط احلضــري واإلقليمــي للدراســات الوقــوف علــى الســبل دورات تدريبيــة فــي مجــال التدريــب املهنــي لرفــع مســتوى
العليــا ملناقشــة مناهــج نظــام املقــررات اخلاصــة املتاحــة إلمكانيــة إقامــة التدريــب وممارســة املهنــة فــي التخصصــات اخملتلفــة.

بكليــة التخطيــط العمرانــي بجامعــة الكوفــة ،
والتــي تأتــي ضمــن توجيــه وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي بقيــام جلنــة تطويــر وحتديــث
املناهــج الدراســية لعلــوم التخطيــط احلضــري
واالقليمــي فــي اجلامعــات العراقيــة بتدقيــق
املناهــج اجلديــدة وفــق نظــام املقــررات .
ويذكــر ان اللجنــة ترأســها عميــد املركــز االســتاذ
املســاعد الدكتــور عبــد احلســن عبــد علــي
العســكري وعضويــة عــدد مــن التدريســيني مــن
كليــة التخطيــط العمرانــي بجامعــة الكوفــة،
واعضــاء اخــرون مــن مركــز التخطيــط احلضــري
واالقليمــي للدراســات العليــا باجلامعــة األم ،حتــى
اختتمــت اللجنــة اجتماعهــا بأعــداد احملضــر
اخلــاص بأنهــاء مهمتهــا.

كلية الطب البيطري تقيم ندوة
عن جدري القردة

أقامــت كليــة الطــب البيطــري نــدوة
علميــة بعنــوان (جــدري القــردة) ،بحضــور
عــدد مــن اســاتذة وتدريســي الكليــة .
وهدفــت النــدوة الــى التعريــف مبــرض جــدري
القــردة لكونهــا مرضــا نــادرا يحــدث اساســا ً
فــي املناطــق النائيــة مــن وســط افريقيــا
وغربهــا بالقــرب مــن الغابــات االســتوائية.
وتضمنــت النــدوة التــي ألقتهــا التدريســية
الدكتــورة ســلمى جميــل عســكر  ،وبينــت مــن
خاللهــا ان فيــروس جــدري القــردة يتســبب فــي
اصابــة البشــر مبــرض قاتــل ،ورغــم انــه مشــابه
جلــدري البشــر ،إال انــه اخــف وطــأة منــه وينتقــل
الفيــروس الــى البشــر مــن طائفــة متنوعــة مــن
احليوانــات البريــة ،ولكــن انتقالــه محــدود مــن
انســان الــى اخــر  ،مضيفــة ان جــدري القــردة
نــادر وحيوانــي املنشــا (ينتقــل الفيــروس مــن
احليــوان الــى االنســان) ومتاثــل اعــراض اصابتــه
لالنســان تلــك التــي كان يشــهدها فــي املاضــي
املرضــى املصابــون باجلــدري ولكنــه اقــل شــدة
 ،ومــع ان اجلــدري كان قــد اســتؤصل فــي
عــام  ، 1980إال جــدري القــردة اليــزال يظهــر
بشــكل متفــرق فــي بعــض اجــزاء افريقيــا

العدد ( )76آيار 2019

كلية طب الكندي تشارك في دورة بتركيا
حول استخدامات الروبوت

كلية اللغات تتابع التباحث مع االساتذة الزائرين

تابعــت عمــادة كليــة
اللغــات لقاءاتهــا مــع وفــد
االســاتذة الزائريــن مــن
مؤسســة احللــول املثلــى
األكادمييــة العامليــة للتعليم
فــي ســياق ســعي الكليــة
للتواصــل مــع تطــورات
التعليــم اجلامعــي فــي
العالــم .و التقــت عميــد
كليــة اللغــات االســتاذ
الدكتــور غيــداء قيــس
ابراهيــم وفــد االســاتذة
الزائريــن بحضــور رئيــس
قســم اللغــة االنكليزيــة
الدكتــور مهــدي عنايــة

للتباحــث بشــأن البرامــج
التــي ســتنفذها املنظمــة
فــي املســتقبل  ،كتنظيــم
دورات متخصصــة لتطويــر
األداء العلمــي واملهــارات
اللغويــة لتدريســيي قســم

اللغــة االنكليزيــة وطلبتــه .
ويذكــر ان وفــد االســاتذة
الزائريــن زوار كليــة اللغــات
مســبقا مطلعــن علــى
نشــاطات وحــدة إبــن ســينا
للتعليــم األلكترونــي كمــا
التقــوا مبجاميــع مــن طلبــة
قســم اللغــة االنكليزيــة
وأجــروا حــوارات معمقــة
معهــم وأبــدوا اعجابهــم
باملســتوى العلمــي املتقــدم
لطلبــة الكلية وحماســهم
وتطلعهــم الــى املزيــد
مــن التحصيــل املعرفــي
والثقافــة اللغويــة الراقيــة .

شــاركت كليــة طــب الكنــدي فــي الــدورة
التدريبيــة املقامــة فــي كليــة الطــب بجامعــة
كــوج فــي تركيــا .
وهدفــت املشــاركة الــى تشــجيع الطــاب علــى
اكتشــاف مــا لديهــم مــن مواهــب كاملــة.
وكانــت مشــاركة الكليــة للطالــب مصطفــى
محمــد شــهاب مــن املرحلــة الثانيــة والتــي
تضمنــت تدريبــات حــول تقنيــة اســتخدام
الروبــوت والتنظيــر اجلراحــي حتــت اشــراف
البروفيســور الدكتــور امييــري بــارك
ويعــد النشــاط الطالبــي مــن خطــوات النجــاح
واملثابــرة فــي املســيرة العلميــة اذ كانــت كليتنــا
ومــا تــزال املؤسســة العلميــة التربويــة الداعمــة
لنشــاطات طالبهــا الفنيــة والرياضيــة والثقافيــة
كونــه منبراًألطــاق العنــان أمــام امكانيــات
الطلبــة  ،كمــا حصــل املشــارك علــى شــهادة
تدريبيــة .

تدريسية من كلية التربية البدنية للبنات تمثل العراق في
األكاديمية االولمبية الدولية

مثلــت التدريســية فــي فــرع
األلعــاب الفرديــة فــي كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة للبنــات االســتاذ
املســاعد الدكتــورة إميــان
صبيــح حســن جمهوريــة
العــراق فــي دورة األكادمييــة
االوملبيــة الدوليــة املقامــة فــي
اليونــان فــي مدينــة اوملبيــاد
.وهدفــت املشــاركة الــى نشــر
ثقافــة التعليــم والســام
لألكادمييــة االوملبيــة الدوليــة
ومبشــاركة مئــة دولــة وبحضور
أكثــر مــن مائــة وســتني ألــف

شــخص مــن الــدول العربيــة
واألجنبيــة كافــة.و ناقشــت
اثنــاء الــدورة عمــل اللجنــة

االوملبيــة لــكل دولــة مــن
الناحيتــن اإلداريــة والفنيــة
فضــا عــن عــرض جميــع
مســتلزماتها واحتياجاتهــا ،
الــى جانــب بيــان مــدى فائــدة
شــريحة الرياضيــن مــن عمــل
اللجنــة االوملبيــة.
وفــي ختــام الــدورة منحــت
الدكتــوره صبيــح درع الشــهادة
واالبــداع متمنــن لهــا املزيــد
مــن العطــاء واالبــداع مــن
اجــل االرتقــاء بالواقــع الرياضــي
لبلدنــا.

لهــم فــي املراحــل القادمــة مــن
حياتهــم وتشــجيع العقــول
الفتيــة علــى البحــث عــن مصــادر
العلــم املتاحــة و االســتفادة منهــا
وتشــجيع الطلبــة علــى امضــاء
أوقــات الفــراغ أثنــاء العطلــة
الصيفيــة فــي اكتســاب علــم
نافــع .شــارك باملســابقة طــاب
املرحلــة األولــى والثانيــة كليــة
الهندســة ،ومت مت اختيــار طالبــن
مــن كل مرحلــة وبذلــك اشــترك

كل قســم باربعــة طلبــة والذيــن
يتــم اختيارهــم مــن قبــل مــدرس
املــادة وســوف يتــم اعمــام
املســابقة وتوســعتها لتشــمل
املراحــل الدراســية كافــة فــي
الســنة املقبلــة .ومت تكــرمي اعضــاء
اللجنــة مبنحهــم شــهادات
تقديريــة و تقــدمي الــدروع و الهدايــا
الــى الطلبــة الثــاث االوائــل علــى
كل مرحلــة و منــح شــهادات
تقديريــة لــكل الطلبــة املشــاركني.

اجــرى مركــز بحــوث الســوق وحمايــة
املســتهلك و ضمــن اطــار التعــاون العلمــي
مشــاركة بحثيــة مــع املركــز الوطنــي
للتعبئــة والتغليــف فــي وزارة الصناعــة
واملعــادن عبــر اليــة التعــاون التــي يعقدهــا
املركــز مــع مؤسســات ودوائــر الدولــة اخملتلفة.
وزار وفــد مــن بحــوث الســوق املركــز الوطنــي
للتعبئــة والتغليــف لغــرض اجــراء بحــوث
علميــة مشــتركة فــي مجــال التعبئــة
والتغليــف للمنتجــات الغذائيــة والطــرق
الصحيــة للتعبئــة وحمايــة املســتهلك
وصحتــه.
واطلــع الباحثــون علــى اخملتبــرات واالجهــزة
التــي ســتجرى فيهــا البحــوث ضمــن خطــة
املركــز.
ويذكــر ان مركــز بحــوث الســوق وحمايــة
املســتهلك لديــه العديــد مــن اليــات التعــاون
العلمــي املشــترك مــع الــوزارات واملؤسســات
فــي مجــال البحــث العلمــي مــن اجــل خدمة
اجملتمــع.

تدريسية من كلية التربية للبنات تلقي محاضرة عن دور المرأة في
الحفاظ على البيئة
ألقــت التدريســية بقســم
االقتصــاد املنزلــي كليــة
التربيــة للبنــات املــدرس
وداد فاضــل عبــاس
محاضــرة بعنــوان (دور
املــرأة فــي احلفــاظ علــى
البيئــة).
وهدفــت احملاضــرة الــى
التعــرف علــى دور املــرأة
فــي احملافظــة علــى
البيئــة ،إذ اشــارت عبــاس
فــي بدايــة محاضرتهــا
الــى تزايــد التهديــد
واالســتخدام الغيــر رشــيد
ملصــادر البيئــة فــي القــرن

العشــرين إذ قامــت كثيــر مــن الــدول باســتنزاف مصــادر
الطبيعــة فتــم اســتنزاف مســاحات كبيــرة مــن األراضــي
دون أيــة اعتبــارات بيئيــة كمــا مت التخلــص مــن النفايــات
فــي األجــواء وميــاه البحــار واحمليطــات واألنهــار والبحيــرات
العامــة.

كلية التمريض تعقد مؤتمرها العلمي السنوي الرابع
للدراسات العليا

كلية التربية ابن الهيثم تشارك في مؤتمر دولي
للتنمية الزراعية في مصر

مركز بحوث السوق يجري مشاركة
بحثية وتعاون مع المركز الوطني
للتعبئة والتغليف

كلية الهندسة تقيم مسابقة الرياضيات الهندسية االولى في
الجامعات العراقية

اقامــت كليــة الهندســة احتفالية
تكــرمي الطلبــة املتميزيــن فــي
مســابقة الرياضيــات الســنوية
الثانيــة و هــي أول مســابقة
رياضيــة فــي اجلامعــات العراقيــة
لتحديــد الطلبــة املوهوبــن
واملتميزيــن فــي الرياضيــات
الهندســية.
ويتنافــس فــي هــذه املســابقة
الشــباب املوهوبــن فــي اقســام
الكليــة كافــة للتميــز فــي مجــال
احلســاب والرياضيــات وفرصــة
كبيــرة لبدايــة أحالمهــم وإطــاق
اخليــال لعقولهــم كمــا إنهــا
متكــن الطــاب مــن جميــع املراحــل
إلثبــات مهاراتهــم والهــدف مــن
هــذه املســابقة هــو رفــع مســتوى
الطــاب فــي الرياضيــات التــي
تشــكل قاعــدة كافــة العلــوم،
ممــا يشــكل أساســا علميــا صلبــا
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شــاركت التدريســية مــن قســم علوم
احليــاة فــي كليــة التربيــة للعلــوم
الصرفــة  /ابــن الهيثــم املــدرس
عليــة حســن لفتــه فــي اعمــال
املؤمتــر الدولــي التاســع للتنميــة
الزراعيــة املتواصلــة املنعقــد فــي
جمهوريــة مصــر العربيــة مــن قبــل
كليــة الزراعــة فــي جامعــة الفيــوم.
وشــاركت لفتــه فــي اعمــال املؤمتــر
ببحثهــا املوســوم ( الكفــاءة
االقتصاديــة النتــاج فــروج اللحــم فــي
محافظــة ديالــى ) هــدف فيــه الــى
التعــرف علــى الكفــاءة االقتصاديــة
بفروعهــا التقنيــة والتخصيصيــة
ملشــاريع انتــاج فــروج اللحــم فــي
محافظــة ديالــى  /العــراق باســتخدام

اســلوب حتليــل مغلــف البيانــات  ،فضــا
عــن حتديد اي احلجــوم االقتصاديــة االكثر
كفــاءة وإجــراء مقارنــة بــن الكميــات
املثلــى والكميــات الفعليــة مــن املــوارد .
هــذا وأوصــت لفتــه بتوفيــر االعــاف
واالفــراخ بوصفهمــا اهــم مورديــن مــن
املــوارد االقتصاديــة فــي حقــول انتــاج
فــروج اللحــم فــي الوقــت والكميــة
املناســبتني مــع التاكيــد علــى االدارة
العلميــة فــي ادارة الدواجــن عــن
طريــق تطبيــق برامــج تغذيــة وصحيــة
حســب النشــرات العلميــة الصــادرة
مــن اجلهــات اخملتصــة و يوصــي البحــث
بضــرورة تخفيــف االجــراءات والقيــود
علــى حركــة االنتــاج بــن احملافظــات
التــي انعكســت علــى اربــاح املنتجــن .

عقــدت كليــة التمريــض
مؤمترهــا العلمــي الســنوي
الرابــع للدراســات العليــا
حتــت شــعار (البحــث العلمــي
الركيــزة االساســية فــي
تطويــر اخلدمــات التمريضيــة)
فــي القاعــة الكبــرى للكليــة
وبحضــور عميــد الكليــة
االســتاذ الدكتــورة اقبــال
غــامن علــي و اســاتذة الكليــة
والباحثــن مــن طلبــة
الدراســات العليــا فــي الســنة
البحثيــة وطلبــة الكليــة.
واشــادت العميــد بوقائــع
اليــوم االول للمؤمتــر بــدور
الكليــة فــي عقــد املؤمتــرات

العلميــة ســنوية التــي ترفــد
املهنــة بالعديــد مــن البحــوث
والتطبيقيــة
النظريــة
ممــا يدعــم املهنــة ويزيــد
مــن خبــرات ممتهنيــه.

وفد من مركز التخطيط الحضري يجري مسحا ميدانيا
إلقامة مدينة السماوة الجديدة

مركز الدراسات الدولية يناقش دور المؤسسات
الدينية في العراق

نظــم قســم السياســات العامــة فــي مركــز الدراســات
االســتراتيجية والدوليــة حلقة نقاشــية حتت عنوان ( دور املؤسســات
الدينيــة فــي ادارة الصراعــات السياســية بالعــراق ) .و ناقشــت

الباحثــة فــي املركــز االســتاذ
الدكتــورة ســداد مولــود
ســبع فــي ورقتهــا البحثيــة
دور املؤسســات الدينيــة فــي
العــراق فــي ادارة ونــزع فتيــل
الصــراع واالحتقــان الطائفــي
والقومــي لتحقيــق الســلم
اجملتمعــي عــن طريــق البحــث
عــن املشــتركات التــي تربــط
اجلانبــن والــذي يســهم فــي
تعزيــز االســتقرار اجملتمعــي
وتعزيــز ثقافــة التســامح
وقبــول االخــر مايحقــق
الوحــدة الوطنيــة فــي العــراق .

وافتتحــت بعدهــا اجللســة
العلميــة للمؤمتــر والتــي
تضمنــت مجموعــة مــن
املشــاركات البحثيــة فــي
البحــوث ذات العالقة بتمريض
البالغــن والدراســات التــي
تهــدف الــى تطويــر اخلدمــات
التمريضيــة واجملتمعيــة عبــر
البحــث العلمــي فــي مختلف
االختصاصــات التمريضيــة.
وفــي ختــام اليــوم االول
للمؤمتــر ،مت توزيــع الشــهادات
التقديريــة للمشــاركني
ورؤســاء اجللســات العلميــة
مــن عميــد الكليــة.

اجــرى طلبــة مركــز التخطيــط احلضــري واالقليمــي
للدراســات العليــا املســح امليدانــي للمنطقــة اخملصصــة
إلقامــة املدينــة اجلديــدة فــي محافظــة املثنــى وفــي
ضــوء مبــادرة االســكان التــي اعلــن عنهــا رئيــس مجلس
الــوزراء الدكتــور عــادل عبــد املهــدي والتــي هــي جــزء
مــن متطلبــات مــادة االســتوديو التخطيطــي ملرحلــة
الدبلــوم العالــي.
وجــرت عمليــات املســح فــي اجلنــوب الغربــي مــن
مدينــة الســماوة ومت حتديــد حــدود املدينــة ومســاحتها
واحملــددات واالمكانــات املكانيــة التــي ميكــن ان تســاهم

فــي تطويــر املدينــة
اجلديــدة فاملنطقــة تتميــز
مبوقعهــا املميــز فهــي
تقــع بالقــرب منهــا نهــر
العطشــان املتفــرع مــن
نهــر الفــرات وطــرق رقــم
 8الواصــل بــن البصــرة
وذي قــار مــرورا بالســماوة
باجتــاه النجــف االشــرف،
وبالقــرب مــن ســكة
القطــار ،والطــرق الواصلــة
مبدينــة الســماوة ،وهنــاك
بعــض املنشــآت التــي
تشــغل املنطقــة مثــل
اليابانــي
املعســكر
ومخــازن احــد منشــآت
وزارة االســكان وعــدد مــن
الــدور الســكنية التــي مت
حتديدهــا علــى خارطــة
االســاس التــي اعــدت مــن
فريــق العمــل .
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باحثة في معهد الهندسة الوراثية تنشر بحثا عن الكشف الكمي
للطماطم بمجلة علمية رصينة

نشــرت الباحثــة فــي معهــد الهندســة الوراثيــة
والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا االســتاذ املســاعد
الدكتــورة شــروق محمــد كاظــم ســعد الديــن بحثهــا
املوســوم (الكشــف الكمــي عــن املشــغل CaMV35S
والفاصــل  T-Nosللطماطــم احملــورة وراثي ـا ً فــي األســواق
العراقيـ�ة) فـ�ي اجمللـ�ة العلميـ�ة �Iraqi Journal of Agricul
.tural Sciencesوهدفــت الدراســة الــى الكشــف الكمــي
عــن الزيــادة والنقصــان فــي عــدد النســخ لـــ  15عينــة
مــن الطماطــم احملــورة وراثيــا التــي حتتــوي علــى املشــغل
 CaMV 35Sو  13عينــة مــن الطماطــم احملــورة وراثيــا التــي
حتتــوي علــى الفاصــل  ،T-Nosمقارنت ـا ً مــع جــن β-actin
 housekeepingباســتخدام معادلــة الوســيط املتعــدد
.MoMومت فــي الدراســة عــزل أربــ ٌع وعشــرين عينــة مــن

بــذور الطماطــم احملــورة
وراثيــا ً مــن  84عينــة
طماطــم التــي جمعــت
مــن األســواق العراقيــة
(الســنك ،اليوســفية
وجميلــة) مــن كانــون
األول لســنة  2016ولغايــة
كانــون الثاني لســنة ،2017
حيــث نفــذت التجربــة فــي
معهــد الهندســة الوراثيــة
والتقنيــات اإلحيائيــة/
جامعــة بغــداد.
وأظهــرت النتائــج أن معدل
قيمــة  Ctجلــن β-actin
فــي عينــات الطماطــم
احملــورة وراثيـا ً والتــي حتتــوي
علــى املشــغلCaMV
 35Sهــي ( ،)33.86معــدل
قيمــة  Ctجلــن β-actin
فــي عينــات الطماطــم
احملــورة وراثيـا ً والتــي حتتــوي
علــى الفاصــل  T-Nosهــي
(.)32.56

كلية القانون تشارك بصفة محكم في مسابقة المحكمة في لبنان

شــاركت التدريســية فــي
فــرع القانــون الدولــي االســتاذ
املســاعد الدكتــورة ملــى عبــد
الباقــي بصفــة محكــم
(قــاض ) فــي مســابقة
احملكمــة الصوريــة العربيــة
السادســة للعــام , 2019
املنعقــدة حتــت شــعار (القمــة
العربيــة احلقوقيــة ) فــي
مدينــة طرابلــس بلبنــان.
و شــاركت الدكتــورة
عبــد الباقــي فــي جميــع
اجللســات بأســتثناء اجلولــة
النهائيــة  ,كمــا مت اختيارهــا
رئيــس محكمــة فــي عــدد

مــن اجللســات ,وقــاض
اميــن فــي جلســات اخــرى .
ومنحــت عبــد الباقــي شــهادة
تقديريــة مــن رئيــس املركــز
االداري والتنفيــذي ملســابقة
احملكمــة الصوريــة العربيــة

فــي الكويــت  ,ومــن عميــد
كليــة احلقــوق والعلــوم
السياســية واالداريــة فــي
اجلامعــة اللبنانيــة ،فضــا
عــن تــذكار رمــزي ميثل شــجرة
االرز اللبنانيــة تقديــرا جلهودها
املتميــزة فــي هــذه املســابقة .
ويذكــر ان املســابقة شــاركت
بهــا ســبع عشــرة جامعــة
مــن اصــل ثــاث عشــرة
دولــة عربيــة ،هــي تونــس
واجلزائــر واالردن والســعودية
واملغــرب ومصــر والكويــت
وفلســطني وقطــر وعمــان
والبحريــن ولبنان والعــراق.

أقــام قســم علــم االرض بالتعــاون مــع وحــدة
التعليــم املســتمر فــي كليــة العلــوم احللقــة
النقاشــية املوســومة «التطــور التكتونــي حلافــة
الصفيحــة العربيــة» .
وهدفــت احللقــة إلــى الوقــوف علــى املفاهيــم
القدميــة والتطــور التكتونــي للصحيفــة العربيــة
والعراقيــة ،والــذي يعــد جــزءا منهــا ،الــى جانــب
هدفهــا فــي مناقشــة اخلارطــة التكتونيــة
للعــراق ومراحــل تطورهــا .
وتضمنــت احللقــة النقاشــية التعريــف بالتطــور
التكتونــي الــذي عدتــه احملاضــرات حركات نســبية
مختلفــة الجــزاء مــن القشــرة االرضيــة ناجتــة
عــن القــوى اخملتلفــة فــي باطنهــا واملســؤولة عــن
تكويــن اجلبــال واملرتفعــات االخــرى منــذ نشــوء
االرض قبــل االف املاليــن مــن الســنني وحتــى
يومنــا هــذا.

القــت التدريســية فــي قســم
اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة
التربيــة للبنــات االســتاذ
املســاعد الدكتــورة ميســم
ياســن عبيــد محاضــرة بعنــوان
(مشــكالت االطفــال املودعــن
باملؤسســات االيوائيــة).
وهدفــت احملاضــرة الــى تعريــف
الطالبــات باملؤسســات االيوائيــة
التــي قامــت فــي اجملتمــع
كتعبيــر عــن حاجــة النــاس
الــى خدمــات معينــة متثــل
مســؤلية اجملتمــع نحــو افــراده
لتوكيــد اهميــة دور اخلدمــة
االجتماعيــة وفــي ضــوء االجتــاه
الوظيفــي تُ َعــ ُّد املؤسســة
الوحــدة االجتماعيــة التــي
ينشــئها اجملتمــع عندمــا يشــعر
بحاجــة لهــا بدافــع اشــباع
هــذه احلاجــة ومتــارس هــذه

كلية التربية الرياضية تحقق المركز االول في مارثون
دولي بالمانيا

شــارك عضــو الهيئــة
التدريســية فــي كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة ســامر ســعد

إبراهيــم فــي مارثــون اليبــزك الدولــي فــي املانيــا
ومحققــا ً املركــز االول فــي الفئــه العمريــة مــن
( ) ٣٤-٣٠بينمــا حــل فــي التسلســل العــام مبركــز
( ) ٣٢وذلــك اثنــاء تواجــده فــي مدينــة اليبــزك فــي
املانيــا للمشــاركة فــي دورة كــرة القــدم الدوليــة.
وتعــد هــذه املشــاركة مــن املشــاركات املهمــة
علــى املســتوى العــام ودليــل كبيــر علــى تشــجيع
اجلامعــات العراقيــة فــي احلضــور فــي مثــل هــذه
احملافــل الدوليــة وحتقيــق ارقــام قياســية مهمــة
وتشــجيع الرياضيــن فــي دميومــة املشــاركة فــي
مثــل هــذه البطوالت.وعبــر ابراهيــم عــن فرحــه
ازاء مشــاركته فــي هــذه البطولــة بالرغــم مــن
تواجــده مــن اجــل حتقيــق هــدف اخــر لتطويــر
قدراتــه الفنيــة عبــر مشــاركته فــي الــدورات
التدريبيــة.

مركز الدراسات الدولية يعقد ندوة حول مشروع االصالح
وآليات مكافحة الفساد
بعــد االنتخابــات البرملانيــة ٢٠١٨
الواقــع والطمــوح و معوقــات
وأولويــات مكافحــة الفســاد
السياســي واإلداري فــي العــراق
.كمــا ناقشــت النــدوة آليــات و
معوقــات االصــاح و التحديــات
القانونيــة للفســاد و آليــات
مكافحــة و العوامــل السياســية
واالجتماعيــة لظاهــرة الفســاد
فــي العــراق وطــرق مكافحتــه.

كلية اللغات تبحث سبل التعاون مع وكالة تيكا التركية

عدد من طلبة الهندسة يشاركون في
مسابقة فتية الكفيل
شــارك طلبــة قســم الهندســة الكيمياويــة
بكليــة الهندســة فــي مســابقة فتيــة الكفيــل
الســنوية لإلبــداع العلمــي الســنوية الثانيــة
اخلاصــة بالنتاجــات اإلبداعيــة الطبيــة و
الهندســية لطلبــة اجلامعــات العراقيــة ،و بواقــع

الوحــدة عملهــا فــي اطــار بيئــة اجتماعيــة معينــة او مــع وحــدات
او منظمــات اخــرى فــي اجملتمــع .وذكــرت عبيــد ان هــذه املؤسســات
االجتماعيــة انشــئت خصيصــاً لرعايــة االطفــال الذيــن عجــزت
اســرهم عــن اشــباع احتياجاتهــم بســبب الفقــر او الطــاق قبــل ان
يقــع الطفــل فــي براثــن عصابــات الشــوارع او االنحــراف  ،و ترعــى هــذه
املؤسســات االطفــال حتــى ســن( )21ســنة و تقــدم لهــم كل انــواع
اخلدمــات االيوائيــة و الصحيــة و النفســية و التعليميــة و الغذائيــة
و االجتماعيــة و بعــض هــذه املؤسســات تتبــع نظــام البــاب املغلــق
و ال تســمح لالطفــال باخلــروج حتــت اشــراف مؤسســي ملمارســة
االنشــطة اخملتلفــة.
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بحثــت عمــادة كليــة   
اللغــات ُســبل التعــاون بــن
الكليــة ووكالــة التعــاون
والتنســيق التركيــة احلكوميــة
(تيــكا) التابعــة الــى مجلــس
الــوزراء التركــي بعــد ان
زار منســق الوكالــة فــي
بغداد فــي زيــارة رســمية لــه.
وجــرى فــي الزيــارة بحــث

ســبل إعمــار بعــض منشــآت
الكليــة كامللعــب الرياضــي
والواجهــة األماميــة للكليــة
 ،وأعلــن الضيــف التركــي
اســتعداد الوكالــة لتأمني ســفر
مجموعــة مــن طلبــة قســم
اللغــة التركيــة الــى تركيــا
لتعزيــز مهاراتهــم اللغويــة
فــي اجلامعــات التركيــة

عقــد قســم السياســات العامــة
في مركز الدراســات االســتراتيجية
والدوليــة بجامعــة بغــداد ندوتــه
الفصليــة الثانيــة املوســومة (
مشــروع االصــاح وآليــات مكافحة
الفســاد فــي العــراق ) .تضمنــت
النــدوة عــددا مــن االوراق البحثيــة
تقــدم بهــا عــدد مــن الباحثــن
واألكادمييــن مــن كليــات ومراكــز
مختلفة تناولــت
بحثيــة
موضوعاتهــا االصــاح السياســي

تدريسية من التربية ابن رشد في جامعة بغداد تلقي محاضرة
عن ظاهرة الغلو والتطرف

كلية اإلدارة واإلقتصاد تنظم ندوة عن تأثير المخدرات
على الشباب

ندوة علمية تقيمها كلية العلوم حول تقانات تفسير صور
االقمار الصناعية

نظــم قســم التحســس
النائــي ونظــم املعلومــات
اجلغرافيــة بالتعــاون مــع
وحــدة التعليــم املســتمر
فــي كليــة العلــوم نــدوة
علميــة بعنــوان «تقانــات
تفســير صــور االقمــار
الصناعيــة» بحضــور نخبــة
مــن االســاتذة والباحثــن
الدراســتني
وطلبــة
االوليــة والعليــا واملعنيــن
بشــأن اجلغرافيــة والفلــك

حلقة نقاشية في كلية العلوم حول التطور
التكتوني للصفيحة العربية والعراقية

كلية التربية للبنات تقيم محاضرة حول مشكالت االطفال
المودعين بالمؤسسات االيوائية

والفضــاء .وهدفــت النــدوة
الــى تبــادل املعــارف والعلــوم
واطــاع احلضــور علــى
اهــم التقانــات احلديثــة

فــي مجــال تفســير صــور
االقمــار الصناعيــة ومواكبة
تطوراتهــا العامليــة التــي
تشــمل املبــاديء االساســية
لتفســير هــذه الصــور
واهــم تطبيقاتهــا ،الــى
جانــب مســاعدة االنســان
فــي التغلــب علــى مشــاكل
التنقــل بــن املناطــق
االرضيــة الواســعة وتوفيــر
كلــف اعمــال الصيانــة
وموضوعــات اقتصاديــة
اخــرى كثيــرة.

مشــرعني هندســيني همــا (انتــاج الصابــون و
الصابــون الســائل مــن الزيــوت) واملشــروع الثانــي
(انتــاج كلوريــد الصوديــوم لالســتخدامات
اخملتلفة).وهدفــت هــذه املســابقة الــى تثمــن
اإلبداعــات العلميــة لطلبــة اجلامعــات و املعاهــد
العراقيــة و املواهــب الشــبابية و فســح اجملــال
لهــم للمســاهمة ببنــاء عــراق افضــل فضـا ً عــن

نظــم قســم االدارة العامــة
فــي كليــة االدارة واالقتصــاد
بجامعــة بغــداد نــدوة عــن
تأثيــر اخملــدرات علــى الشــباب
وخصوصــا الفئــة اجلامعيــة.
ودعــت النــدوة املشــرع العراقــي
فــي قانــون العقوبــات رقــم
 111لســنة  1969إلــى التشــدد
فــي عقوبــة جرائــم الســكر
الن املســكرات هــي مــن أنــواع
اخملــدرات والتــي ال تقــل فــي
آثارهــا الســلبية واملدمــرة
عــن تلــك اآلثــار التــي حتدثهــا
اخملــدرات وجعــل تلــك العقوبــة
هــي احلبــس بــن مــدة ثالثــة

أشــهر إلــى خمــس ســنوات وحــذف عبــارة ( املصحــات ) الــواردة
فــي املــادة ( الرابعــة عشر/ســابعا) مــن قانــون اخملــدرات رقــم ()68
لســنة  1965املعــدل الن هــذه العبــارة جتيــز للقاضــي وضــع املدمــن
فــي إحــدى املصحــات العقليــة وهــذا مــا ال يــؤدي إلــى حتقيــق
أهــداف العــاج واالقتصــار علــى عبــارة ( األماكــن الصحيــة التــي
تخصصهــا الــوزارة لهــذا الغــرض ليعالــج فيهــا ).

كلية اإلعالم تستضيف ممثلين عن منظمة  IMSالدولية

حتفيــز باقــي الطلبــة املبدعــن علــى تقــدمي افضل
نتــاج علمــي إبداعــي و التســويق األمثــل لهــذه
النتاجــات العلميــة املرتبطــة مبشــكالت اجملتمــع
العراقــي الطبيــة والهندســية واإلســهام فــي
تقــدمي مــا يخــدم و يحقــق النهــوض

اســتضافت كليــة اإلعــام مايــكل
ايرلنــك احــد مؤسســي منظمــة
( )IMSلدعــم اإلعــام فــي العــراق،
وعــدد مــن صحفــن العــرب واالجانــب
 ،فــي مكتــب عميــد الكليــة وبحضــور
معــاون العميــد للشــؤون العلميــة
واإلدارية.واشــارت معــاون العميــد
للشــؤون العلميــة الدكتــورة إرادة
زيــدان اجلبــوري أن الزيــارة هدفــت
لتأكيــد تعــاون املنظمــة مــع كليتن ـا،
وتأكيدهــم لدعــم مشــاريع طلبــة
الكلي ـة ،وكذلــك دعــم مؤمتــر الكليــة
املــزع إقامتــه فــي اكتوبــر املقبــل،
وأضافــت أن املنظمــة دعمــت املؤمتــر
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القــت التدريســية مــن قســم علــوم القــرآن فــي كليــة
التربيــة ابــن رشــد للعلــوم االنســانية بجامعــة بغــداد
األســتاذ املســاعد الدكتــورة نضــال حنــش شــبار محاضــرة
بعنــوان (ظاهــرة الغلــو والتطــرف أســبابها وآثارهــا
وعالجهــا ) فــي نــدوة ثقافيــة نظمتهــا وزارة العلــوم
والتكنلوجيا.وهدفــت احملاضــرة الــى التعريــف بظاهــرة
الغلــو والتطــرف برؤيــة قرآنيــة معاصــرة ،وإظهــار صــور
التطــرف والتعــرض الســبابه واثــاره علــى اجملتمــع اإلنســاني
عامــة والعــراق خاصــة .وناقشــت احملاضــرة مبفهــوم الغلــو
والتطــرف ومواردهــا فــي القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة

،ثــم تطرقــت شــبار إلــى
أســباب الغلــو وآثــاره
علــى اجملتمــع اإلنســاني
تاريخيا”الــى وقتنــا املعاصــر
،فضــا عــن إظهــار أهميــة
اخلطــاب الدينــي والبحــث
عن األســاليب التي تســهم
فــي تهذيب اخلطــاب الديني
وتقومييــه مــن مفــردات
الغلــو والتطــرف .ومــن بــن
التوصيــات التــي خرجــت
بهــا احملاضــرة هــي ضــرورة
االعتــراف بوجودهــا وآثارهــا
املدمــرة علــى اجملتمــع ،
والتأكيــد علــى تتبــع الغالة
واملتطرفــن ومحاســبتهم
،فضـا ً عــن جتــرمي املتطرفني
ومعاقبتهــم ملــا حلــق
باألمــة مــن قتــل وتدميــر
وتهجيــر.

كلية التربية ابن الهيثم بجامعة بغداد تقيم محاضرة حول اسباب
الهجرة خارج الوطن

الدولــي األول للكليــة ونــدوة وســائل اإلعــام فــي العــام املاضــي ،وهــذا العــام
ســاهمت فــي موضوعــات ادخــال قضايــا األقليــات فــي املناهــج اإلعالمي ـة ،كمــا
كان لهــا دور فــي مشــاريع تدريــب الصحافــة االســتقصائية .وأوضحــت اجلبــوري أن
النــدوة التــي أقيمــت فــي العــام املاضــي والتــي تناولــت موضــوع قضايــا األقليــات
كانــت لهــا مخرجــات  ،بينهــا كيفيــة وضــع مرشــد لهــذه القضايــا ،واليــوم مت
مناقشــة ذلــك بشــكل مســتفيض .

نظــم قســم الرياضيــات فــي
كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة
 /ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد
محاضــرة بعنــوان (الهجــرة
خــارج الوطــن) حاضــر فيهــا
التدريســي فــي القســم الدكتــور
حســن عبــد األميــر خليــل .
وهدفــت احملاضــرة الــى مناقشــة
اهــم االســباب التــي ادت الــى
الهجــرة الــى خــارج الوطــن
و واهــم احللــول و االجــراءات

االزم اتخاذهــا لعــودة املواطنــن
وباالخــص العقــول و الكفــاءات .
كمــا تضمنــت احملاضــرة التعريــف
مبفهــوم الهجــرة و الــذي يعنــي
انتقــال الفــرد بشــكل فــردي أو
جماعــي مــن موطنــه األصلــي
إمــا داخــل حــدود الوطــن أو
خــارج حــدود الوطــن األم.
وتطــرق خليــل الــى اهــم اســباب
الهجــرة منهــا البحــث عــن فــرص
عمــل أفضــل إمــا بعائــد مــادي

أفضــل أو البحــث عــن فــرص
عمــل تتناســب مــع مؤهــات
الفــرد وإمكانياتــه والبطالــة و
ارتفــاع األســعار بشــكل كبيــر و
قلــة إمكانيــات البحــث العلمــي
فــي الدولــة األم ممــا يــؤدي الــى
هجــرة العقــول وهــو مــن أخطــر
أنــواع الهجــرة  ،فضــا عــن إعطــاء
مســاحة مــن احلريــة للشــباب
ومتكينهــم منحهــم مســاحة
اكبــر في صنــع القــرار السياســي.

كلية العلوم تقيم محاضرة عن افاق استعمال الطاقات المتجددة
في العراق

نظم قســم التحســس النائــي ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة بالتعاون
مــع وحــدة التعليــم املســتمر فــي كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد
محاضــرة علمية بعنــوان «الطاقــات املتجــددة (الطاقة الشمســية)».
وهدفــت احملاضــرة الــى مناقشــة التطبيقــات التكنولوجيــة احلديثــة
فــي تقانــات الطاقــة املتجــددة والبديلــة بهــدف التعريــف بأهميــة
الطاقــة املتجــددة وتســليط الضــوء علــى املفاهيــم اجلديــدة بهــذا
اجملــال ،وتعزيــز دور اجلامعــة فــي مجــال اجــراء البحــوث باســتخدام
التكنولوجيــا احلديثــة للطاقــة املتجــددة ،وايضــا اســتعراض جتــارب
بعــض الــدول فــي اســتخدام هــذه الطاقــة املســتدامة كبديــل عــن
وســائلها التقليديــة والســيما الطاقــة الشمســية منهــا .وتضمنــت
احملاضــرة اســتعراض مصــادر الطاقــة املتجــددة املتاحــة فــي العــراق

واســتثمارها مثــل طاقــة
الكتلــة احليويــة ,طاقــة الريــاح
وامليــاه والطاقــة الشمســية،
والطاقــة الهيدروليكيــة
وطاقــة باطــن االرض ،وتوليــد
الطاقــة الكهربائيــة ،انتــاج
الغــاز احليــوي ,التدفئــة
والتكييــف ،املــدن الصديقــة
للبيئــة واملســتدامة ،املبانــي
اخلضــراء املســتدامة ،واهميــة
اســتخدام الطاقــة املتجــددة
للحــد مــن انبعــاث الغــازات
امللوثــة للبيئــة ،ودور اجلامعــات
فــي تعزيــز مفاهيــم الطاقــة
املتجــددة املســتدامة واهميتهــا
عــن طريــق التعليــم والتدريــب
ونشــر الوعــي بــن افــراد اجملتمــع
بأهميــة اســتغالل الطاقــة
البديلــة ومحافظتهــا علــى
البيئــة .

لقاء علمي يجمع مركز الحاسبة و ممثلي
شركة  SAPالعالمية للبرمجيات

عقــد مركــز احلاســبة االلكترونيــة لقــا ًء موســعا ً
مــع ممثلــي شــركة  SAPالعامليــة اســتكماال
لنشــاطات التعــاون املشــترك بــن املركــز
واملؤسســات والشــركات العامليــة.
ومت التباحــث مــع ممثــل الشــركة واملديــر االقليمــي
فــي الشــرق االوســط وافريقيــا حســن صالــح

تدريسي من كلية اإلعالم بجامعة بغداد يشارك في مؤتمر تعليم
المدربين في ماليزيا
شــارك التدريســي فــي
كليــة اإلعــام بجامعــة
بغــداد األســتاذ وســام
جنيــب ،فــي املؤمتــر
الثالــث لتعليــم املدربــن
اآلســيوي بصفــة مديــر
تعليــم املدربــن فــي
االحتــاد العراقــي ،والــذي
أقيــم فــي العاصمــة
كواالملبور.وأوضــح جنيــب
أن الهــدف مــن املؤمتــر
االســتفادة مــن التجربــة
الصينيــة واليابانيــة
واألملانية فــي إدارة وتطوير

كــرة القــدم ،وتطويــر احملاضريــن علــى مســتوى العالم
وحتديــث املناهــج املوضوعــة حســب مــا يتناســب مــع
ـن أن املؤمتــر تخللــه مناقشــة
التطــور العاملي.كمــا بـ ّ
عــدة أوراق ومقترحــات مقدمــة مــن االحتــادات الوطنية
املنضويــة حتــت لــواء االحتــاد اآلســيوي لكــرة القــدم.

حــول تاســيس شــراكة تعــاون اســتراتيجية مــع
مركــز احلاســبة االلكترونيــة ملواكبــة التحــول
الرقمــي واالســتثمار فــي احللــول الذكيــة التــي
توفــر املعلومــات بــن احلكومــة واالفــراد لتقــدمي
اخلدمــات الــى مســتفيديها ،فضــا عــن تطويــر
فريــق الشــباب والطــاب وتوأمــة اجلامعــة مــع
اجلامعــات العامليــة وتنفيــذ املشــاريع العلميــة
وعقــد الــدورات والنــدوات والورش العلميــة وتطوير
املناهــج الدراســية مبــا يخــدم كال اجلانبــن.

تدريسية من التربية ابن الهيثم جامعة
بغداد تشارك بمؤتمر دولي حول تطور البحث
العلمي في االردن

كلية اإلعالم بجامعة بغداد تعقد جلسة حوارية حول نشأة وكالة
األنباء العراقية وتطورها

عقــدت كليــة االعــام
بجامعــة بغــداد جلســة
حواريــة اســتضافت فيهــا
الصحفــي شــامل عبــد
القــادر الــذي اصــدر مجلــة
(الــف بــاء) بعــد عــام ،2003
والصحفــي محســن حســن
مــن مؤسســي وكالــة
األنبــاء العراقيــة ،وتــرأس
اجللســة عميــد الكليــة
الدكتــور هاشــم حســن
التميمي.وحتــدث حســن
حــول مراحــل نشــأة
وكالــة األنبــاء العراقيــة
وتطورهــا ،وكيفيــة اتســاع
طــرق األخبــار ،وآليــات
صناعــة اخلبــر وأولويــات
الوكالــة ،فضــا ً عــن
“مســاحة التغطيــة مــن
حيــث املســاحة اجلغرافيــة
املضمــون
ومســاحة
اإلعالمــي الــذي يتــم

تناولــه”.
وتطــرق الصحفــي عبــد
القــادر إلــى أهميــة احلفــر
العميــق فــي التاريــخ
الســتخراج احلقائــق وتعديــل
بعــض املعلومــات غيــر
الصحيحــة عبــر البحــث
فــي الوثائــق والشــهادات
احليــة ،والتأكيــد علــى أن
تاريــخ الصحافــة مشــوه
وال يعكــس احلقائــق كمــا
هــي ممــا يتطلــب وجــود
أقــام متجــردة تبحــث عــن

احلقيقــة وتكتبهــا للتأريــخ”،
كمــا أشــار فــي حديثــه إلــى
أن “املضامــن التاريخيــة
يجــب أن تكــون مواضيــع
صحفيــة ميكــن مــن خاللهــا
الوصــول إلــى احلقائــق
واالســتنتاجات وتوثيقهــا
بحذافيرهــا ولــو بعــد حــن.
وابــان االســتضافة دارت
نقاشــات مــع الطلبــة
حــول مســتقبل الصحافــة
الورقيــة ووكاالت األنبــاء
اإلخباريــة وصحافــة مواقــع
التواصــل االجتماعــي،
وفــي اخلتــام تقدمــت
الكليــة متمثلــة بعميدهــا
الدكتــور هاشــم حســن
بتقــدمي الشــكر والتقديــر
للصحفيــن شــامل عبــد
القــادر ومحســن حســن
الذيــن يعتبــرا مــن أبــرز رواد
الصحافــة العراقيــة فــي
تاريــخ الصحافــة املعاصــر.

شــاركت التدريســية مــن قســم علــوم الكيميــاء
فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة  /ابــن الهيثــم
بجامعــة بغــداد املــدرس املســاعد ميســون كمــال
جــال فــي املؤمتــر الدولــي حــول افــاق تطــور البحــث
العلمــي والتربيــة والتعليــم فــي اطــار التحديــات
املعاصــرة  ،املنعقــد بجامعــة عمــان العربيــة فــي
اململكــة االردنيــة الهاشــمية .
وشــاركت جــال بالبحــث املوســوم ( االجتاهــات
املعاصــرة فــي البحــث العلمــي )  ،الــذي هــدف الــى
اختيــار اساســيات غيــر محــددة املعاييــر فــي اجلــودة
العامليــة  ،مشــيرة الــى تقييــم اداء املعلمــن ودورهــم
فــي تنشــيط فصولهــم .
كمــا ســلطت الباحثــة الضــوء علــى تراكــم املعرفــة
التــي تعــد احــد اهــدف البحــث فــي فعاليــة
التدريــس كمجــال لالســتقاء كمــا ينبغــي ان يكــون
لهــا اســاس علمــي للحفاظ علــى نفــس درجــة
دقــة االســاليب املســتخدمة فــي جتميــع الدراســات
البحثيــة املطلوبــة فــي عمــل الدراســات البحثيــة
االوليــة .وتوصلــت الباحثــة الــى تطويــر وتعديــل
انظمــة وتعليمــات البحــث العلمــي و رفــع حواجــز
النشــر فــي مجــات الفئــة االولــى والثانيــة ) Scopus
) و وضــع حوافــز لالستشــهاد العلمــي حســب قاعــدة
بيانــات ( ، )ISI)   (Scopusفضــا عــن وضــع اســس
جديــدة للزيــارات العلميــة وتشــجيع الباحثــن علــى
التعــاون املتبــادل والتشــبيك مــع الباحثــن العامليــن
والعــرب .
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كلية اإلعالم بجامعة بغداد تقيم ندوة حول المراسلة الصحفية
الحربية وتحديات الميدان

أقامــت كليــة اإلعــام فــي
جامعــة بغداد،نــدوة بعنــوان
(املراســلة الصحفيــة احلربيــة
وحتديــات امليــدان) ،اســتضافت
فيهــا مراســلة شــبكة اإلعــام
العراقــي فــي ســوريا الصحفيــة
الســورية نرمــن محمــد ،وتــرأس
اجللســة عميــد الكليــة الدكتــور
هاشــم حســن التميمي.وتطرقــت
محمــد إلــى أهميــة تســليح
املراســل احلربــي بذاتــه وأن تكــون
لديــه الثقــة الكافيــة بنفســه،
وأن تكــون لديــه معرفــة ميدانيــة
خاصــة بجغرافيــة املــكان ومناطــق
تواجــد العــدو ومــكان اخلطــر وحدود

تواجــد املراســل” ،موضحــة كيفيــة
التعامــل مــع األحــداث امليدانيــة
بفوريــة فيمــا يخــص التقاريــر
وارســال التغطيــات العاجلــة
واملباشــرة.

ودار نقــاش مســتفيض مــع الطلبــة
وحــوار حــول الفــرق بــن التقريــر
امليدانــي والسياســي ،وآليــة نبــرة
الصــوت ،واملعــادل الصــوري ومتــى
يتــم التعويــض بــه ومتــى يتــم
حجبــه ،وترتيــب أولويــات املراســل
مبــا يغطيــه مــن األحــداث ومــا
يجــب أن يتغاضــى عنــه.
هــذا ويذكــر أن كليــة اإلعــام تقــوم
بــن احلــن واآلخــر باســتضافة
اإلعالميــة
الشــخصيات
والصحفيــة واألكادمييــة ،لنقــل
جتربتهــم إلــى الطلبــة لتطويــر
مهاراتهــم اإلعالميــة.

كلية التربية ابن الهيثم بجامعة بغداد تنظم محاضرة حول
عالقة اعادة التدوير بتقدم المجتمعات
نظــم قســم الكيميــاء
فــي كليــة التربيــة للعلــوم
الصرفــة /ابــن الهيثــم
بجامعــة بغــداد نــدوة
بعنــوان (اعــادة التدويــر
وعالقتهــا بتقــدم اجملتمعــات) .
وهدفــت النــدوة الــى التوعيــة
بتدويــر النفايــات و املــواد
املســتهلكة و كيفيــة
االســتفادة منهــا اقتصاديــا.
وبينــت احملاضــرة انــه وبعــد
التوســع الصناعــي الكبيــر
ازدادت أهميــة اســتخدام
النفــط اخلــام ومشــتقاته
اخملتلفــة ،إذ نشــأت حركــة
نقــل ضخمــة ومــع زيــادة
االســتهالك تطلــب ذلــك
ضــرورة تطويــر وســائل
النقــل وظهــر فــي اجلانــب
اآلخــر مشــاكل بيئيــة

ناجمــة عــن الطروحــات اخملتلفــة الصلبــة والســائلة والغازيــة
جــراء االســتخدام ومنهــا زيــوت التزييــت ،والتــي لهــا تأثيــرات
صحيــة خطيــرة علــى االنســان كمــا ان تنامــي الصناعــات
البتروكيمياويــة بصــورة عامــة واللدائــن بصــورة خاصــة
مــن خــال اســتخداماتها اخملتلفــة فــي مجــال التغليــف
والتعليــب وغيــر ذلــك مــن االســتخدامات الكثيــرة واملتعــددة
أدى إلــى العديــد مــن املشــكالت البيئيــة كــون الطبيعــة
الكيميائيــة لهــا جتعلهــا التتأثــر بعوامــل التحلــل املتعــددة
املوجــودة فــي البيئــة كاملــاء والضــوء واألوكســجني والكائنــات
اجملهريــة لذلــك عنــد دخولهــا البيئــة تبقــى مــدة طويلــة.

مركز التخطيط الحضري بجامعة بغداد يناقش النمو الحضري ونوعية
الحياة في المدن

كلية التربية ابن رشد بجامعة بغداد تناقش معضلة المسلمين
االمريكان بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم اإلنســانية
بجامعــة بغــداد مناقشــة رســالة ماجســتير املوســومة
(معضلــة املســلمني االمريــكان بعــد احــداث احلــادي
عشــر مــن ســبتمبر فــي روايــات مختــارة لفتــرة مــا بعــد
احلداثــة) للطالبــة زينــب فاضــل راشــد مــن قســم اللغــة
االنكليزيــة .
وهدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى احــوال املســلمني
الذيــن يعيشــون فــي امريــكا اثنــاء وبعــد احــداث احلــادي
عشــر مــن ســبتمبر مــن خــال روايــات مختــارة للكاتبــن
املســلمني ليلــى حلبــي ومحســن حميــد الذيــن ســلطوا
الضــوء فــي رواياتهــم ،مــرة واحــدة فــي ارض واعــدة ()٢٠٠٧
واملتعصــب املتــردد ( ،)٢٠٠٧علــى التحديــات التــي واجههــا
ابطــال رواياتهــم املســلمون.
كمــا تضمنــت الدراســة ثالثــة فصــول  ،اذ غطــى الفصــل

االول تاريــخ املســلمني
بصــورة عامــة فــي أمريــكا
وبصــورة خاصــة بعــد
احــداث ســبتمبر ،امــا
الفصــل الثانــي ناقــش
روايــة محســن حميــد
وكيــف يجــد البطــل
نفســه فــي دوامــة ال
تنتهــي كــي يصــل الــى
الســام وجــاء الفصــل
الثالــث ليحلــل روايــة
ليلــى حلبــي مركــزا علــى
ان العالــم الــذي حــول
الشــخصيات واوهــام تلــك
الشــخصيات أدت الــى
ســقو طها .
وخرجــت الدراســة بنتائــج
ابرزهــا هــي ان هــذا احلــدث
املأســاوي قــد احــل بضالله
علــى اجملتمــع االمريكــي
بــكل طبقاتــه وثقافاتــه ،
واجيــزت الدراســة بتقديــر
جيــد جــدا ً .

ناقــش مركــز التخطيــط احلضــري
واالقليمــي للدراســات العليــا
بجامعــة بغــداد اطروحــة الدكتوراه
املوســومة (النمــو احلضــري
ونوعيــة احليــاة فــي املــدن) للطالبــة
جاكلــن قوســن زومايــا .وتناولــت
االطروحــة مشــكلة عــدم وجــود
تصــور شــمولي واضــح لقيــاس
وتقييــم مســتوى نوعيــة احليــاة
احلضريــة بابعادهــا ومجاالتهــا
اخملتلفــة فــي اطــار تباينهــا مكانيـاً،

وعليــه فــأن االطروحــة ،تســعى
الــى التوصــل الــى قيــاس مؤشــرات
لتقييــم مســتوى نوعيــة احليــاة
احلضريــة فــي املدينــة اعتمــادا
علــى املؤشــرات املوضوعيــة
والذاتيــة ،وقــد مت ذلــك مــن خــال
حتديــد االبعــاد املكانيــة (املناطقيــة)
املتضــادة للمدينــة بهــدف التعــرف
علــى تشــكيل وبنــاء طرفــي اجملــال
احلقيقــي ملقيــاس نوعيــة احليــاة
احلضريــة للمدينة.لــذا تطلــب

حتقيــق الهــدف قيــاس تلــك
املؤشــرات عبــر واقــع احلــال فــي
املدينــة ،ممــا حــدى بالباحثــة أختيــار
منطقتــن كنمــوذج حضــري ضمن
مدينــة بغــداد مختلفتــن مــن
النواحــي االجتماعيــة واألقتصاديــة
والبيئيــة والعمرانيــة وحتليــل
واقــع احلــال لهاتــن املنطقتــن
للوقــوف علــى مســتوى وحالــة
نوعيــة احليــاة احلضريــة مبختلــف
مجاالتهــا وفــي اطــار املؤشــرات
احملــددة واجــراء املســوحات امليدانيــة
املطلوبــة ،وجمــع البيانــات واخــذ
املعلومــات مــن واقــع احلــال.
وأســتطاع البحــث اخلــروج بنتائــج
مهمــة فــي جوانبهــا األجتماعيــة
واألقتصاديــة والبيئيــة والعمرانيــة
والســايكولوجية وفــي مجــال
األســتدامة والتنميــة احلضريــة.

نظــم مركــز بحــوث الســوق وحمايــة املســتهلك فــي جامعة
بغــداد حلقــة نقاشــية بعنوان((تقييــم النمــط الغذائــي
كمنتجــات االلبــان واســلوب احليــاة و دورهــم فــي حــدوث
ســرطان الثــدي فــي النســوة العراقيــات فــي مدينــة بغــداد
وضواحيهــا )) قدمتهــا املــدرس املســاعد هــدى حميــد .
وحتدثــت الباحثــة عــن دراســة أجريــت عــام  2018علــى 100
امــرأة مصابــة بســرطان الثــدي كـــ ( مجموعــة احلالــة) والتي
قورنــت بـــ 100اخــرى غيــر مصابات كـــ (مجموعة ســيطرة)
واوضحــت النتائــج أن اغلبيــة النســاء فــي اجملموعتــن كــن
مــن ذوات الــوزن العالــي  .معظــم النســوة البدينــات كــن
فــي اجملموعــة املصابــة بســرطان الثــدي .وقــد شــكل تنــاول
االلبــان عاليــة الدســم قيمــة احصائيــة ملحوظــة بزيــادة

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم
اإلنســانية بجامعــة بغــداد مناقشــة أطروحــة
الدكتــوراه املوســومة (سياســة الواليــات
املتحــدة االمريكيــة جتــاه اســرائيل )1993 – 1981
للطالبــة ياســمني محــي عبــد الرحيــم مــن
قســم التاريــخ.
وهدفــت الدراســة الــى عــرض وبيــان العالقــة
فــي سياســة الواليــات املتحــدة االمريكيــة جتــاه
اســرائيل للمــدة ()1993 – 1981
وتوصلــت الباحثــة الــى نتائــج عديــدة ابرزهــا،

وضــوح قــوة العالقــة بــن الواليــات املتحــدة
واســرائيل وعملــت علــى الوقــوف بجانبهــا ضــد
الــدول العربيــة وإظهــار اخالصهــا والســيما فــي
املعاهــدات واملؤمتــرات التــي كانــت تعقدهــا فــي
ســبيل الوصــول الــى اهدافهــا فــي منطقــة
الشــرق االوســط  ،واهمــال حقــوق العــرب فــي
الوصــول الــى الوحــدة والســير علــى مبــدأ (فــرق
تســد)  ،وحــازت الدراســة علــى تقديــر جيــد جــدا

ندوة جامعة بغداد تدعو الى ايجاد حلول الدارة صراع المياه في العراق

مركز بحوث السوق في جامعة بغداد ينظم حلقة دراسية عن تقييم
النمط الغذائي ودوره في حدوث سرطان الثدي
خطــر االصابــة بســرطان
الثــدي ،كمــا لوحــظ قلــة
تنــاول الفاكهــة واخلضــروات
فــي مجموعــة احلالــة وكان
هنــاك اهميــة احصائيــة
للممارســات الصحيــة
البدنــي
كالنشــاط
واملشــي املنتظموالرضاعــة
الطبيعــي .كمــا بينــت
حميــد اهميــة احصائيــة
ملمارســات الالصحيــة
كالتدخــن باعتبــاره عامــل
خطــورة لالصابة،مــن جهــة
اخــرى لــم يكــن هنــاك تأثيــر
ذي اهميــة للحالــة الزوجيــة
و املهنــة و موقــع الســكن،
و بــن اصنــاف منتجــات
األلبــان املأخــوذة والتدخــن
الســلبي.

كلية التربية ابن رشد بجامعة بغداد
تناقش سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه
اسرائيل

نظــم قســم علــوم االرض فــي كليــة العلــوم بجامعــة اخلاصــة بــادارة نهــري
بغــداد نــدوة علميــة بعنــوان «العــراق وصــراع امليــاه» دجلــة والفــرات واللــذان
وذلــك بحضــور املستشــار فــي مجلــس الــوزراء لشــؤون همــا جــزءا من السياســة
امليــاه والزراعــة الدكتــور صــادق باقــر اجلــواد وعــدد مــن
االســاتذة والباحثــن وطلبــة الدراســتني االوليــة والعليــا
واملعنيــن بالشــأن اجليولوجــي واجلغرافــي واملــوارد املائية.
وهدفــت النــدوة التــي القــى محاضرتهــا مديــر عــام
منظمــة االغاثــة الدوليــة الدكتــور ســامح وســام
املقــدادي إلــى الوقــوف علــى حتــدي صــراع ميــاه دجلــة
والفــرات وكيفيــة جتــاوز االزمــات املائيــة وادارة هذيــن
النهريــن اللذيــن يعــدان الشــريان الرئيســي لالنهــر
فــي العــراق ،فضــا عــن التعريــف باالزمــات املائيــة
وسياســتها وتأثيراتهــا علــى املــدى املتوســط والبعيــد .
وســلطت النــدوة الضــوء علــى كيفيــة وضــع احللــول

الدوليــة للــدول التــي ينبــع
منهــا وميــر عــن طريقهــا،
والعالقــات املطلوبــة الجــل
تنظيــم توزيعهــا والتحديــات
الرئيســية التــي تواجههــا
ووضــع احللــول االكادمييــة
املناســبة لتجاوزهــا وعــرض
الداخليــة
التحديــات
واخلارجيــة وكيفيــة معاجلــة
ضعــف االدارة للمــوارد املائيــة
والتخطيــط االســتراتيجي
وشــحة املياه والتغيــر املناخي
واالنعــكاس السياســي علــى
الصــراع القائــم علــى هــذه
املــوارد محليــا واقليميــا .
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