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موقع الجامعة األلكتروني:

كلية االدارة واالقتصاد تناقش حرية حركة رؤوس االموال وتأثيرها على السياسة النقدية في العراق
جامعة بغداد تبحث مع وزارة العلوم والتكنولوجيا اليات الشراكة لترصين المسيرة التعليمية

بحــث عميــد كليــة العلــوم
فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
الدكتــور رائــد كامــل ناجــي
مــع مديــر عــام الدائــرة
الفنيــة فــي وزارة العلــوم

والتكنولوجيــا علــي حســن
صبيــح اســتثمار الطاقــات
االكادمييــة لتطويــر املســيرة
العلميــة والبحثيــة واليــات
الشــراكة مــع املؤسســات

كلية العلوم االسالمية تعقد مؤتمرها العلمي
السنوي الثالث عشر

عقــدت كليــة العلــوم
اإلســامية بجامعــة بغــداد
مؤمترهــا العلمــي الســنوي
الثالــث عشــر ،وذلــك
حتــت شــعار (نحــو تعليــم
تفاعلــي فضــاءات بحثيــة
مجتمعيــة).
وخدمــات
وتوخــى املؤمتــر موضوعــة
الــرؤى املعاصــرة للدراســات
اإلســامية واإلنســانية إلميانها
بضــرورة التحديــث الفكــري
والرؤيــوي إســهاما بوضــع
أطــر تفعــل مســارات التطويــر
املأمولــة ،وقــد أخــذت رئاســة
جلنــة عمــداء كليــات العلــوم
اإلســامية علــى عاتقهــا
تبنــي رؤيــة فاعلــة لتطويــر
مناهجهــا وطرائــق تدريســها
ســعيا لتنميــة عقــول طلبتها
حتفيــزا لهــم للمشــاركة
الفاعلــة فــي تطويــر التعليــم

العالــي وخدمــة اجملتمــع.
بعــد ذلــك بــدأت اجللســات
البحثيــة و بلغــت عــدد
البحــوث  46بحثــا ،مــن
أصــل  80بحثــا ،وقــد عرضــت
ألهــم مــا جــادت بــه محــاور
البحــث ،تعاقــب عليهــا
عــدد مــن األســاتذة مــن
داخــل الكليــة وخارجهــا.
وخــرج البيــان اخلتامــي للمؤمتــر
بتوصيــات عديــدة ،ومنهــا
عقــد ورش تخصصيــة بــن
أســاتذة اجلامعــات العراقيــة
مــن مختلــف التخصصــات
اإلســامية ،وإعــادة النظــر
فــي املناهــج الدراســية
مبــا يتناســب مــع أصالــة
قيــم اإلســام ،وتدريــب
أســاتذة اجلامعــات علــى
طرائــق الدراســات العليــا
فــي املاجســتير والدكتــوراه.

التعليميــة والتكنولوجيــة .
وناقــش اجلانبــان امكانيــة
االفــادة مــن الطاقــات
ومخرجــات
االكادمييــة
كليــة العلــوم فــي وضــع

رؤى مســتقبلية للنهــوض
مبســتوى التعليــم العالــي
والتكنولوجــي فــي العــراق
وترصــن املســيرة العلميــة
واالفــادة مــن اخلبــرات العلميــة
وتفعيــل برامــج عمــل
مشــتركة مــع املؤسســات
التعليميــة .
وتضمــن اللقــاء كذلــك
امكانيــة فتــح قنــوات تعــاون
بــن عمــادة الكليــة والــوزارة
لتجهيــز الكليــة باخلدمــات
اخملتلفــة ضمــن تخصــص دائرة
الشــؤون الفنيــة املعنيــة وفــي
مقدمتهــا صيانــة االجهــزة
اخملتبريــة وتصنيــع اللــوازم
الدراســية التــي حتتاجهــا
الكليــة فــي تخصصاتهــا
العلميــة .

تدريسي من جامعة بغداد يحصل على براءة اختراع
حصــل التدريســي مــن فــرع اجلراحــة والتوليــد فــي كليــة
الطــب البيطــري بجامعــة بغــداد األســتاذ املســاعد
الدكتــور نزيــه ويــس زيــد علــى بــراءة اختــراع مــن اجلهــاز
املركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة عــن بــراءة االختــراع
املوســومة (اســتخدام ظاهــرة التحــوالت اللونيــة كدليــل
لتشــخيص النشــاط املبيضــي فــي النعــاج العواســي( .
وتضمنــت بــراءة االختــراع أالعتمــاد علــى فكــرة أســتخدام
ظاهــرة التحــوالت اللونيــة فــي اخلاليــا الطالئيــة املهبليــة
لغــرض الكشــف عــن النشــاط اجلنســي املبيضــي بفعــل
تأثيــر الهرمونــات اجلنســية عليهــا  ،ولوحــظ أن هنالــك
فروقـا ً ملحوظــة لتأثيــر النشــاط التناســلي علــى التغيــرات
اللونيــة لهــذه اخلاليــا املهبليــة الطالئيــة  ،وظهر أن النشــاط
اجلنســي املبيضــي التناســلي قــد أدى إلــى حتــول األلــوان
فــي هــذه اخلاليــا واســتنتج مــن هــذه االمكانيــة اســتخدام
هــذه الطريقــة كطريقــة جديــدة مكتشــفه حديثـا ً لغــرض
حتديــد النشــاط اجلنســي املبيضــي فــي هــذه احليوانــات.

المركز الوطني الريادي لبحوث السرطان بجامعة بغداد ينظم أحتفاال بمناسبة
الشهر العالمي للسرطان
نظــم املركــز الوطنــي الريــادي لبحوث الســرطان
فــي جامعــة بغــداد نــدوة علميــة وطنيــة
مبناســبة الشــهر العاملــي للســرطان والــذي
جــاء حتــت شــعار(تعزيز االعتماديــة وضمــان
اجلــودة فــي تشــخيص وعــاج الســرطان).
أفتتحــت أعمــال اجللســات العلميــة مديــرة
املركــز الوطنــي الريــادي لبحــوث الســرطان
االســتاذ الدكتــور نــدى العلــوان مبحاضــرة
علميــة بينــت مــن خاللهــا الغايــة مــن
االحتفــاالت بالشــهر العاملــي للســرطان الــذي
تــروج مــن خاللــه منظمــة الصحــة العامليــة
و االحتــاد الدولــي للســرطان و املؤسســات
العامليــة ذات العالقــة للتصــدي ملــرض
الســرطان املســبب الرئيســي للوفيــات فــي
بلــدان العالــم الناميــة و الــذي يعتبــر التحــدي
االكبــر لــوزارات الصحــة علــى مســتوى العالــم.
كمــا اشــارت العلــوان علــى أهميــة تعزيــز
ضمــان اجلــودة فــي تشــخيص و عــاج الســرطان
مــن خــال اتبــاع املعاييــر العامليــة لالعتماديــة
متهيــدا لصياغــة خطــة عمــل للنهــوض
باالســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الســرطان.

ومــن ثــم مت االتصــال املباشــر مــن خــال الفديــو
كونفرنــس بعــدد مــن االســاتذة حــول االعتمادية
والتصــدي لــداء الســرطان فــي العــراق .
واكــد اجملتمعــون وخصوصــا ً اجلهــات
الدوليــة عــن اســتعدادها للتعــاون التــام
مــع ادارة املركــز الوطنــي لبحــوث الســرطان
واالطبــاء االختصاصيــن فــي مجــال
تشــخيص وعــاج الســرطان مــن الوزارتــن
للنهــوض بالبرامــج الوطنيــة اخلاصــة
بضمــان اجلــودة فــي مكافحــة الســرطان.
يذكــر ان النــدوة املذكــوره حضرهــا ممثــل وزيــر
التعليــم العالــي و البحــث العلمــي املستشــار
االســتاذ الدكتــور موســى املوســوي و بحضــور
رئيــس جهــاز االشــراف و التقومي العلمي االســتاذ
الدكتــور نبيــل االعرجــي و رئيــس جامعــة بغــداد
االســتاذ الدكتــور عــاء عبــد الرســول .كمــا
شــارك فــي النــدوة الوطنيــة مدير مكتــب العراق
ملنظمــة الصحــة العامليــة الدكتــور أدهــم
أســماعيل ،و بلــغ عــدد املشــاركني فــي النــدوة
الوطنيــة  300اختصاصــي مــن وزارتــي التعليــم
العالــي و الصحــة مثلــوا  14محافظــة عراقيــة.

كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد تحصد جوائز االبداع

احــرز التدريســي فــي كليــة الفنــون اجلميلــة بجامعــة بغــداد
االســتاذ الدكتــور عبــد الرضــا بهيــة داود الفــوز بحقــل اخلــط
العربــي والزخرفــة عــن عملــه (شــباك النــور لالمــام أبــي الفضــل
العبــاس) بعــد ان اعلنــت وزارة الثقافــة العراقيــة ،اســماء الفائزين

بجائــزة اإلبــداع العراقــي بنســختها
الرابعــة ،للعــام ،2018ابــان حفــل التكــرمي
فــي املســرح الوطنــي وســط العاصمــة
بغــداد.
وياتــي هــذا االجنــاز ضمــن االســهامات
الثقافيــة واالبداعيــة لكليــة الفنــون
اجلميلــة وجامعتنــا العريقــة جامعــة
بغــداد ،والتــي حتصــد اليــوم ثمــار التفــوق
بنيــل تدريســييها جوائــز االبــداع العراقــي
عــن اعمــال فنيــة مميــزة والتــي تعــد منجزا
مهمــا يضــاف الــى رصيدهــا احلافــل مبــا
لديهــا مــن طاقــات علميــة وابداعيــة
تســهم فــي بنــاء العــراق وعبــر اجلهــد
املتواصــل الســاتذة املميزيــن الكبــار فــي
شــتى احملافــل الفنيــة والثقافيــة ســواء
علــى النطــاق احمللــي او العربــي والعاملــي.

جامعة بغداد تعقد ورشة عمل
موسعة حول البرنامج الحكومي لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي

عقــدت رئاســة جامعــة بغــداد ورشــة عمــل موســعة
حــول آليــة تطبيــق البرنامــج احلكومــي لــوزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مبشــاركة رئيــس
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عــاء عبــد احلســن
عبــد الرســول.
وهدفــت الورشــة إلــى تســليط الضــوء على املشــاريع
والبرامــج للمــدة مــن  2018إلــى  2022مــن اجــل
دخــول اجلامعــة فــي التصنيفــات العامليــة كتصنيــف
شــانغهاي الصينــي عبــر تطبيــق مؤشــرات اجلــودة
العامليــة.
وأكــد رئيــس اجلامعــة فــي كلمتــه اإلفتتاحيــة ان
جامعــة بغــداد تســعى لبلــوغ جميــع التصنيفــات
خاصــة تصنيــف شــانغهاي اليصــال صــوت الباحــث
عامليــا ،خاصــة بعــد دخــول اجلامعــة إلــى تصنيفــات
التيامــز و  QSو  ، GREEN METRICمشــيرا ً إلى اهمية
تظافــر اجلهــود لتحقيــق ذلــك وجتــاوز االصــوات التــي
تريــد النيــل مــن الباحــث العراقــي ،خاصة بعــد توأمة
اجلامعــة مــع جامعــات عريقــة ونشــر بحــوث رصينــة
فــي مختلــف املســتوعبات االكادمييــة كســكوبس
و ثومســون رويتــرز وغيرهــا ،فضــا ً عــن اإلتفاقيــات
الثقافيــة مــع عــدد مــن اجلامعــات املعروفــة.
ويشــار إلــى ان البرنامــج احلكومــي ذو ســقف زمنــي
ميتــد إلــى عــام  2022علــى ان يتضمــن اكثــر مــن 230
برنامجــا ،بضمنهــا  85مشــروعا ً ويشــمل جميــع
تشــكيالت الــوزارة.
ويذكــر ان الورشــة قــد ترأســها املســاعد العلمــي
لرئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــور
اســامة فاضــل عبــد اللطيــف شــارك فيهــا جميــع
عمــداء تشــكيالت اجلامعــة ومعاونيهــم ،فض ـا ً عــن
حضــور مســؤولي ضمــان اجلــودة والترقيــات العلميــة
جميع ـاً.
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كلية الهندسة الخوارزمي تحصل على درع المهرجان الدولي الخاص لمشاريع التخرج
الدكتــور احمــد رحمــن علــى درع املهرجــان
ملشــاركته باحــد املشــاريع املتميــزة الــذي كان
باشــرافه بعنــوان (تصميــم وتصنيــع هيــكل
انســان آلــي كامــل (جســم مشــابه للبشــر)
وصنــع بواســطة الطابعــة الثالثية للــراس وااليدي
واالرجــل واملتضمــن تصميــم مفاصــل كهربائيــة
والتحكــم بــه بواســطة املســيطرات الدقيقــة.
شــارك قســم هندســة امليكاترونيكــس فــي كلية
الهندســة اخلوارزمــي بجامعــة بغــداد باملهرجــان
العلمــي الدولــي ملشــاريع التخــرج .وهــدف
املهرجــان الــى دعــم مشــاريع الطلبــة والشــباب
املبتكريــن فــي مجــال برمجــة وتصنيــع الروبوتــات
واالمــور التقنيــة والتكنولوجيــا احلديثــة والــذكاء
الصناعــي بــن وســائط اجملتمــع العراقــي  ،وحصل
التدريســي مــن قســم هندســة امليكاترونيكــس

مركز الدراسات الدولية يعقد ندوة حول المتغيرات الداخلية والخارجية
واثرها على اداء الحكومة العراقية

عقــد قســم الدراســات االســتراتيجية فــي مركــز
الدراســات والدوليــة فــي جامعــة بغــداد ندوتــه
الفصليــة االولى حتــت عنــوان( املتغيــرات الداخلية
واخلارجيــة واثرهــا فــي اداء احلكومــة العراقيــة

.) 2019 / 2018
وتضمنــت النــدوة عــددا مــن االوراق البحثيــة،
منهــا التنافــس الدولــي في الشــرق االوســط
وتأثيراتهــا فــي العــراق  ،اثــر املتغيــر االمريكــي

علــى اداء احلكومــة العراقيــة
واثــر العقوبــات االمريكيــة
التــي فرضــت علــى ايــران
وتأثيرهــا علــى العــراق فــي
جوانــب متعــددة فضــا
عــن اثــر التنافــس االيرانــي ـ
الســعودي ومتغيــرات القــوة
االقتصاديــة واثرهــا فــي
مســتقبل احلكومــة .
كمــا ناقشــت النــدوة خيــارات
السياســة اخلارجيــة العراقيــة
فــي ظــل املتغيــرات االقليمية
والدوليــة ،وســاهم احلضــور
فــي اغنــاء النــدوة باملعلومــات
ورفدهــا بالــرؤى ممــا ادى الــى
اتســاع افقهــا وآفاقتهــا.

تدريسية من جامعة بغداد تحصل على براءة اختراع في ازالة ملوحة مياه االبار
حصلــت التدريســية فــي قســم الكيمياء فــي كلية
التربيــة للعلــوم الصرفــة /ابــن الهيثــم بجامعــة
بغــداد االســتاذ الدكتــورة تغريــد هاشــم النــور على
بــراءة اختــراع مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس و
الســيطرة النوعيــة فــي وزارة التخطيــط لتمكنهــا
ازالــة ملوحــة ميــاه االبــار باســتخدام مرشــحات
راتنجيــة واطئــة الكلفــة و آمنــة بيئيــا وذلــك ضمن
فريــق عمــل تألــف مــن التدريســي فــي كليــة

التربيــة للبنــات فــي جامعــة تكريــت الدكتــور
عبــد احمــد حســن والســيد زيــاد خلــف جاســم.
وتســتعمل البــراءة فــي عمليــة معاجلــة ميــاه
اآلبــار و ازالــة امللوحــة منهــا حيــث تضمنــت هــذه
البــراءة تصنيــع مرشــحات راتنجيــة اســتخدم
فيهــا املرشــح االول راتنــج موجــب ضعيــف فــي
حــن اســتخدم فــي املرشــح الثانــي راتنــج ســالب
ضعيــف و صنعــت هــذه املرشــحات بقياســات
بحيــث ميكــن تبيتهــا فــي وحــدات تصفيــة امليــاه

املنزليــة  ROو ان وظيفتهــا االساســية هــي
ازالــة امللوحــة مــن ميــاه االبــار ممــا ميكــن هــذه
الوحــدة مــن اســتخدامها منزليــا لتوظيــف
ميــاه االبــار كميــاه صاحلــة للشــرف و بطرائــق
ســهلة و اقتصاديــة وواطئــة التكلفــة و
امنــة علــى الصحــة و اثبتــت الفحوصــات
الفيزيائيــة و الكيميائيةعلــى امليــاه املعاجلــة
كفاءتهــا فــي ازالــة العســرة بنســبة  % 98و
الكبريتــات بنســبة .% 99.9

كلية االعالم تعقد ندوة علمية حول الجرائم االلكترونية ووسائل داعش االرهابية

شــهدت كليــة االعــام بجامعــة بغــداد مناقشــة رســالة
املاجســتير املوســومة (اعتمــاد املــرأة الريفيــة العراقيــة علــى
القنــوات الفضائيــة فــي تنميــة املهــارات احلياتيــة) للطالبــة
أســماء حافــظ محســن مــن قســم الصحافــة اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة.

وهدفــت الرســالة الــى وجــود عالقــة ارتباطيــة
موجبــة فــي اعتمــاد املــرأة الريفيــة العراقيــة
علــى البرامــج التلفزيونيــة فــي اجلوانــب املعرفيــة
والوجدانيــة والســلوكية” ،فضــا ً عــن العالقــة
االرتباطيــة بــن املســتوى التعليمــي املــرأة وحالتهــا

عقــدت وحــدة اإلرشــاد النفســي والتوجيــه
التربــوي فــي كليــة اإلعــام بجامعــة بغــداد،
نــدوة علميــة بعنــوان بعنــوان (اجلرائــم
االلكترونية ووســائل داعــش االرهابيــة) وبحضور
عــدد مــن التدريســيني.
وهدفــت النــدوة إلــى التركيــز علــى اجلوانــب
االلكترونيــة التــي اســتخدمتها احملطــات

االرهابيــة ووضــع ســبل ملعاجلــة ذلــك.
وتناولــت النــدوة عــددا ً مــن األوراق البحثيــة
ناقشــت مســألة غســيل العقــول مــن قبــل
داعــش لفئــة الشــباب وتوظيــف داعــش
ملواقــع التواصــل االجتماعــي فــي التجنيــد
والدعايــة ومخاطــر الفبركــة العميقــة فــي
تكريــس االرهــاب االلكترونــي  ،وانــواع اجلرائــم

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد بجامعــة بغــداد مناقشــة رســالة
ماجســتير املوســومة (حريــة حركــة رؤوس االمــوال وتأثيرهــا علــى
فاعليــة السياســة النقديــة فــي العــراق) للطالبــة ( نــور صبــاح
محمــد) .
وهدفــت الدراســة الــى بيــان مــدى تأثيــر حركــة رؤوس االمــوال علــى
فاعليــة السياســة النقديــة .وواقــع حركــة رؤوس االمــوال والسياســة
النقديــة فــي العــراق للمــدة ( )2005-2016وحتليــل ومتابعــة أثــر

االلكترونيــة وتشــريعاتها
القانونيــة واإلعالميــة ،
وموضــوع داعــش وصناعــة
الوهــم العقائــدي االلكترونــي
لــدى الشــباب وعالقــة اجلرميــة
االلكترونيــة بالتجنيــد عبــر
وســائل داعــش االرهابيــة
كإمنوذجــا ً لهــا ومنشــورات
داعــش عبــر شــبكات التواصل
االجتماعــي ومخاطــر اجليــوش
االلكترونيــة وأثرهــا علــى فئــة
الشــباب.
وبعد سلســلة مــن التعقيبات
رفعــت النــدوة التوصيــات
والتــي أكــدت علــى عــدد مــن
النقــاط التــي تعــزز ســبل
تقليــل هــذه اجلرائــم واحليلولة
دون اســتثمار التنظيمــات
االرهابيــة لعقــول الشــباب
عبــر مختلــف شــبكات
التواصــل االجتماعــي

كلية التربية ابن الهيثم تنظم ندوة حول استخدام المواد النانوية للحد من التلوث
االشعاعي

كلية االدارة واالقتصاد تناقش حرية حركة رؤوس االموال وتأثيرها على السياسة النقدية في العراق
حركــة رؤوس االمــوال فــي العــراق علــى بعــض
املتغيــرات النقديــة (عــرض النقــد  ،ســعر
الصــرف  ،ســعر الفائدة).وقــدم الباحــث عــددا ً
مــن التوصيــات تلخصــت فــي ضــرورة العمــل
علــى توفيــر بيئــة اســتثمارية جاذبــة لتدفقــات
االســتثمارات االجنبيــة عبــر تســهيل اجــراءات
منــح التراخيــص وضمــان امــن املؤسســات
واملشــروعات وتوفيــر البنــى التحتيــة وتقــدمي
التســهيالت الضريبيــة وقيــام اجلهــات اخملتصــة
باالســتثمارات االجنبيــة بالترويــج والتســويق
بالفــرص االســتثمارية املتاحــة فضــا ً عــن
التأكيــد علــى عمــل قانــون مكافحــة غســيل
االمــوال ومنحــه دور اكبــر للحــد مــن حــركات
رؤوس االمــوال غيــر ال
شــرعية التــي تنشــط فــي االقتصــاد الــى
جانــب توفيــر منــاخ مالئــم لعمــل السياســة
النقديــة بحريــة تامــة واحتــرام اســتقالليتها
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كلية العلوم للبنات تنظم ورشة عمل عن المتطلبات
الرقابية للوقاية من االشعاع

اختيار باحث من جامعة بغداد ضمن هيئة
تحرير مجلة الدراسات اللغوية والترجمية
التابعة لبيت الحكمة
اختيــر الباحــث فــي مركــز
الدراســات االســتراتيجية
والدوليــة بجامعــة بغــداد
الدكتــور عمــار حســن صــادق
اخلالصــي ضمــن هيئــة حتريــر
مجلــة الدراســات اللغويــة
والترجميــة التابعــة ملؤسســة
بيــت احلكمــة.
وقــد مت اختيــار الدكتــور عمــار
ضمــن هيئــة التحريــر املكونــة
مــن اربعــة عشــر باحثــا علميــا

جامعة بغداد تناقش اعتماد المرأة الريفية على القنوات الفضائية في تنمية المهارات
االجتماعيــة وســكنها فــي تنميــة
معارفهــا باجلوانــب كافــة.
وتناولــت الباحثــة فــي اســلوب
الدراســة املســحية أداة االســتبيان
واملالحظــة واملقابلــة  ،كمــا توصلــت
إلــى عــدد مــن النتائــج منهــا  :أن
غالبيــة الريفيــات الالتــي اعتمــدن
علــى التلفــاز فــي تنميــة مهاراتهــن
كانــوا مــن أصحــاب شــهادة
اإلبتدائــي ،واملتزوجــات هــم الفئــة
األكثــر مشــاهدة للفضائيــات فضــا
عــن إلــى أن أكثــر النســاء الريفيــات
يشــاهدن التلفــاز فــي البيــت مــع
أفــراد العائلــة وذلــك لوجــود طابــع
اجتماعــي وألفــة بــن األفــراد.

3

نظــم قســم الفيزيــاء فــي كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة /ابــن
الهيثــم بجامعــة بغــداد نــدوة بعنــوان (اســتخدام املــواد النانويــة
للحــد مــن التلــوث االشــعاعي ).
وهدفــت النــدوة الــى التعريــف مبفهــوم التلــوث االشــعاعي وآثــاره
الســلبية علــى الوســط البيئــي وامكانيــة اســتخدام املــواد النانويــة
فــي التدريــع النــووي و احلــد مــن انتشــار االشــعاعات النوويــة و
معاجلــة التلــوث النــووي .
وتضمنــت النــدوة عرضـا ً ألهــم مصــادر التلــوث االشــعاعي و التركيــز

علــى تلــوث امليــاه كونــه أحــد أهــم
العناصــر الطبيعيــة فــي الالزمــة
للحيــاة  ،و احــد أهــم مكونــات املــادة
احليــة .
وخلصــت النــدوة الــى توصيــات عديدة
منهــا مراقبــة التلــوث اإلشــعاعي
باتخــاذ إجــراءات الوقايــة واألمــن و
الكشــف عــن التلــوث اإلشــعاعي
بواســطة األجهــزة اخملصصــة لذلــك
وتخزيــن املــواد املشــعة فــي أماكــن
آمنــة مثــل الــدور األرضــي مــن املبنــى
مــع تزويــد اخملــزن عنــد مجاريــه بأجهزة
الكشــف عــن التلــوث اإلشــعاعي مــع
ضــرورة وضــع املــواد املشــعة باخملــزن
داخــل حاويــات ودروع مناســبة فضــا
عــن معاجلــة النفايــات املشــعة
عــن طريــق مكونــات الســيليكون
تيتانيــوم واألوكســجني التــي تســحب
الســيزيوم املشــع منهــا.

نظــم قســم الفيزيــاء فــي
كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة
بغــداد ورشــة عمــل بعنــوان
املتطلبــات الرقابيــة للوقايــة
مــن االشــعاع والتــي القيــت
بحضــور عــدد مــن االســاتذة
والطالبات.هدفــت الورشــة الــى
تعريــف احلضــور باالشــعاعات
والتاثيــر البايولوجــي علــى
العاملــن فــي اخملتبــرات ووضــع
املعاييــر واملتطلبــات اخلاصــة
بجميــع املمارســات التــي
تتضمــن التعــرض لالشــعاع
فضــا ً عــن وجــود تخطيــط

فعــال فــي حالــة حــدوث
طــوارىء .وتضمنــت الورشــة
مجموعــة مــن احملاضــرات
العلميــة كاالشــعاع وتاثيــرة
علــى العاملــن فــي اخملتبــر
وكيفيــة ازالــة مصــدر مشــع
واجــراءات الســامة مــن
االشــعاعات فــي مختبــرات
الفيزيــاء النوويــة وشــملت
الورشــة شــرح االجــراءات
الالزمــة ملواجــة حــاالت التلــوث
االشــعاعي عــن طريــق اعطــاء
جميــع العاملــن واالفــراد
احملتمــل تلوثهــم عالجــاً واقيــا

ملنــع امتصــاص املــواد املشــعة
وضــرورة ارتــداء العاملــن
كمامــة علــى الوجــه وثيــاب
بالســتيك غيــر مســامية.
ودعــا القائمــون علــى الورشــة
ان التزيــد ســاعات العمــل فــي
اخملتبــرات او االماكــن التــي
حتتــوي علــى اشــعاع عــن ســبع
ســاعات فــي اليــوم وخمســة
ايــام فــي االســبوع وان التقــل
االجــازة عــن شــهر واحــد فــي
الســنة كمــا يجــب قضــاء
ايــام العطلــة بعيــدا عــن تلــك
اخملتبــرات او اماكــن العمــل .

تدريسية من كلية الهندسة تلقي محاضرة عن تاثير
مشروع جنوب شرق االناضول على حوض دجلة والفرات

شــاركت التدريســية فــي قســم الهندســة املدنيــة فــي
كليــه الهندســة جامعــه بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــورة
نــوار عمــران علــي بورشــه عمــل حتــت عنــوان تأثيــر مشــروع
جنــوب شــرق االناضــول علــى حــوض دجلــه والفــرات والتــي
اقامتهــا جمعيــه املهندســن العراقيــة فــي اطــار التعــاون بــن
جامعــه بغــداد ومؤسســات اجملتمــع املدنــي  .وعرضــت علــى
االثــار الســلبية التــي ســببها املشــروع فــي الوقــت احلاضــر
واالثــار الســلبية املســتقبلية موضحــه ذلــك بالصــور واالرقــام،
موضحــة مــا ســيحدث فــي حــوض دجلــه الفــرات مــن تدهــور

لألراضــي الزراعيــة وتــردي
نوعيــه امليــاه وانحســار
لألهــوار العراقيــة وهجــره
االســماك وهجــره املزارعــن
مــن الريــف للمدينــة
وانتشــار االمــراض الوبائيــة
نتيجــة شــحة امليــاه والتلوث
البيئــي بســبب تشــغيل
مشــروع الــكاب العمــاق
وقلــه املــوارد املائيــة الواصلــة
للعــراق .ويذكــر ان الورشــة
حضرهــا الســفير التركــي
فــي العــراق فــاحت يلــدز
للتعــرف علــى وجهــات نظــر
اخملتصــن فضـا ً عــن اعضــاء
مجلــس محافظــه بغــداد و
نقيــب املهندســن العراقيــن
وعــدد مــن مستشــاري وزاره
املــوارد املائيــة .

مــن مختلــف الكليــات واملراكــز
البحثيــة العراقيــة .

كلية طب االسنان تنظم ندوة حول
اليوم العالمي لصحة الفم

جــرت فــي كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم اإلنســانية بجامعــة
بغــداد مناقشــة اطروحــة الدكتــوراه املوســومة (دور اهــل البيــت
(عليهــم الســام) فــي محاربــة الفســاد االداري واملالــي الدولــة
العربيــة االســامية حتــى ســنة  61هـــ ) للطالــب ثائــر عبــد
العزيــز عبــد احلســن مــن قســم التاريــخ .وهدفــت الدراســة الــى
بيــان الفســاد االداري واملالــي فــي الدولــة العربيــة االســامية مــن
اهــل البيــت (عليهــم الســام) ومحاربتــة بالقــران والســنة وبيــان
دور فاطمــة الزهــراء البتــول (عليهــا الســام) فــي محاربتــه ،فضال
عــن بيــان موقــف الرســول (صلــى اهلل عليــه والــه وســلم) وتنــاول

نشــر التدريســي فــي قســم هندســة امليكاترونكــس بكليــة
الهندســة اخلوارزمــي فــي جامعــة بغــداد األســتاذ يعــرب عمــر ناجــي
واملبتعــث لدراســة الدكتــوراه فــي جامعــة واشــنطن االمريكيــة
بحثــاً فــي مجلــة IEEEبعنــوان (امكانيــة احلصــول علــى الطاقــة
الكهربائيــة مــن احلركــة امليكانيكيــة لضربــات القلــب) ،والــذي ميثــل
تطبيقــات البايــو ميكاترونيكــس  . Bio-Mechatronicsوتضمــن البحــث
زرع شــريط كهربائــي أجهــادي  piezoelectricمصنــوع مــن PVDF
ومعــزول كهربائي ـاً يتــم زرعــه علــى صمــام القلــب ومتــت اســتغالل
اخلاصيــة امليكانيكيــة املســتخدمة فــي تصاميــم helical springs

للحصــول علــى طاقــة كافيــة
للدوائــر االلكترونيــة التــي تــزرع
فــي القلــب ملراقبــة نشــاطاته
ونقــل املعلومــات الســلكيا خارج
جســم الكائــن احلــي باســتخدام
املوجــات الفــوق الصوتيــة .وياتــي
هــذا البحث لرفــد حركــة التقدم
العلمــي ومواكبــة التطــورات
والتكنولوجيــة
العلميــة
احلديثــة والســريعة فــي العلــوم
الهندســية لدعــم مؤسســات
الدولــة واالســتفادة مــن
املشــاريع والبحــوث العلميــة
واســتثمار طاقــات طلبــة
الدراســات العليــا االبداعيــة فــي
اجلامعــات العامليــة وتفعيلهــا
فــي اجلانــب التطبيقــي.

تدريسي من كلية الطب بجامعة بغداد يلقي
محاضرتين علميتين عن تخطيط االعصاب

نظــم فــرع طــب اســنان االطفــال والوقائــي
فــي كليــة طــب االســنان بجامعــة بغــداد نــدوة
علميــة حول اليــوم العاملي لصحــة الفم . 2019
وتضمنــت النــدوة عرضــا لفيلــم عــن الفعاليات
التــي قــام بهــا اعضــاء الهيئــة التدريســية
لفــرع طــب اســنان االطفــال والوقائــي
مبشــاركة طلبــة الدراســات االوليــة والعليــا
عــن صحــة الفــم واالســنان واجــراء مســابقات
بــن مختلــف الصفــوف لتقــدمي معلومــات
لالطفــال حــول صحــة الفــم  ،إذ مت توزيــع الهدايا
الرمزيــة لالطفــال الفائزيــن  ،فضــا عــن توزيــع
فــرش اســنان حلــث االطفــال علــى العنايــة
باســنانهم مــع تقــدمي االرشــادات الطبيــة.
كمــا تضمنــت النــدوة القــاء محاضــرة تعريفية
عــن تعزيــز وتطوير صحــة الفم الطفــال املدارس
وضــرورة تفعيــل حمــات التوعيــة لصحــة الفم
واالســنان مــن اجــل تعزيــز الثقافــة الصحيــة.

ألقــى التدريســي فــي فــرع الفيزيولوجــي
بكليــة الطــب فــي جامعــة
بغــداد الدكتــور عبــد الناصــر حســن
العابــدي محاضرتــن علميتــن ضمــن
زمالــة طــب األلــم فــي مستشــفى
الشــهيد غــازي .
وتناولــت احملاضرتــان تخطيــط االعصــاب
الــذي يعــد احــد التخصصــات
الدقيقــة مــن اختصاصــات اجلملــة
العصبيــة ويســتعمل اجهــزة متطــورة
حتلــل أشــارات االعصــاب والعضــات
الكهربائيــة ،ويحللهــا بطــرق كثيــرة
تتضمــن حتفيــز العصــب كهربائيــا،
او تســجيل فعاليــات العضلــة خــال
إنبســاطها او تقلصهــا ممــا يســاعد
بتشــخيص طيــف واســع مــن امــراض

االعصــاب والعضــات .وأشــار العابــدي إلــى ان أســتعمال إزالــة التعصيــب اختصــاص
عالجــي متطــور جــداً ويوجــد علــى مســتوى مستشــفيات قليلــة فــي اخلــارج ،وال يتوفــر فــي
املستشــفيات العراقيـة ،ويعتمــد علــى حتديــد دقيــق لتوزيــع الوحــدات احلركيــة فــي العضلــة
بواســطة رســم العضلــة الكهربائ ـي ،ومــن ثــم حقــن املنطقــة املتشــنجة بالبوتوكــس
والكحــول فــي تشــنجات العضليــة املرضيــة كاجللطــات الدماغيــة والشــلل الدماغــي
وتشــنجات عضــات الوجــه والعــن والشــقيقة وتشــنجات عضــات الرقبــة وغيرهــا.

ّ
كلية اآلداب بجامعة بغداد تحتفي بالذكرى الحادية
والسبعين لتأسيسها

اختيار تدريسي من كلية االدارة
واالقتصاد عضوًا في لجنة تحرير مجلة
عالمية
كليــة
احتفــت عمــادة ّ
اآلداب فــي جامعــة بغــداد
بالذكــرى احلادية والســبعني
ونظمــت
لتأسيســها ،
ّ
لذلــك فعاليــات رياضيــة
وفنيــة وثقافيــة  ،بحضــور
معاونــي العميــد وعــدد
مــن األســاتذة والطلبــة
علــى امللعــب الرياضــي.
وتضمنــت االحتفاليــة القتاليــة الفرديــة للطــاب
اقامــة مبــاراة وديــة جمعت  ،وقدمــت اجلوائــز التقديريــة

بــن فريقــي أســاتذة
كليــة اآلداب والعبــي
املنتخــب الوطنــي العراقــي
الســابقني  ،وتخللــت املباراة
تقــدمي عــرض للفنــون

جامعة بغداد تناقش دور اهل البيت (ع) في محاربة
الفساد االداري والمالي
الباحــث فــي اطروحتــه موقف
االمــام علــي (عليــه الســام
مــن مظاهــر الفســاد االداري
واملالــي فــي ســنة  35 – 11هـــ
مبينــا دوره (عليــه الســام )
فــي محاربتــه للفســاد  ،كمــا
تنــاول دور االماميــن احلســن
واحلســن(عليه الســام)
فــي محاربــة الفســاد االداري
واملالــي .
وتوصلــت الدراســة الــى
نتائــج عديــدة اشــارت الــى
كشــف االمــام احلســن
(عليــه الســام) حالــة الشــك
الــذي اصيــب بهــا اجملتمــع
االســامي ،و محاربــة االمــام
احلســن (عليــه الســام)
الفســاد االداري واملالــي للدولــة
االمويــة.

تدريسي من كلية الهندسة الخوارزمي ينشر بحثا في مجلة IEEE

اختــارت مجلــة (Peer Review Institute for Research
 Society (PRIRSالتدريســي فــي قســم االقتصــاد
بكليــة االدارة واالقتصــاد بجامعــة بغــداد الدكتــور
يوســف عفتــان عبــداهلل عضــوا ً فــي جلنــة حتريــر اجمللــة.
ومتتلــك هــذه اجمللــة مــن اخلبــرة املهنيــة واألكادمييــة فــي
مجــال التدريــس والبحــث العلمــي ألســاتذة األعمــال
البارزيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم والتــي تختــص
بإقامــة املؤمتــرات العلميــة اجلماعيــة والداعمــة وتوفيــر
الفــرص للنشــر فــي اجملــات عاليــة اجلــودة  ،وتكــرس
اجمللــة عملهــا للنهــوض بالتعلــم والبحــث العلمــي
فــي جميــع مجــاالت الطــب احليــوي وأبحــاث الســرطان
و البحــوث الطبيــة و أبحــاث الرعايــة الصحيــة و أبحــاث
فارمــا والبحــوث الكيميائيــة و املاليــة و التســويق و
ريــادة األعمــال و إدارة األعمــال و البيئــة و تاريــخ الفضــاء
والسياســة.

إلــى الالعبــن املشــتركني
فــي الفعاليــات واللجــان
التــي اســهمت فــي
التحضيــر لهــذا الكرنفــال .
ويذكــر ان كليــة االداب
أُسســت فــي عــام 1949
 ،ويتطلــع منتســبوها
إلــى أن تكــون مــن أفضــل
املؤسســات العلميــة فــي
مجــال ضمــان اجلــودة
واالعتمــاد  ،انطالقــا ً ممّــا
ق ّدمــه علماؤهــا إلــى
الوطــن العربــي والعالــم
مــن خدمــة معرفيــة
الكليــة
جليلــة فــي تأريــخ
ّ
العلمــي املشــرق واالهتمــام
بجانــب البحــث العلمــي
بشــكل مكثــف ودقيــق
عبــر تقــدمي برامــج علميــة
عاليــة اجلــودة تتحــرى
البعــد املعرفــي الستشــراف
األفــق اإلبداعــي .
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تدريسي من كلية االعالم يلقي محاضرة حول مخاطر
الفبركة في تكريس اإلرهاب االلكتروني

القــى التدريســي مــن قســم
العالقــات العامــة فــي كليــة
اإلعــام بجامعــة بغــداد
الدكتــور صفــد حســام
الشــمري ،محاضــرة بعنــوان
(الفبركــة العميقــة وتكريــس
اإلرهــاب اإللكترونــي فــي ظــل
اإلدمــان الرقمــي) بدعــوة مــن
احتــاد اخلبــراء االســتراتيجيني
فــي هيئــة احلشــد الشــعبي.
وهدفــت النــدوة إلــى عــرض
حتديــات تطبيقــات الفبركــة
العميقــة ومــدى شــيوعها،
وتنبيــه املســتخدمني مــن
التعاطــي مــع القصــص
التــي يعــود نشــرها بضــرر
اجتماعــي أو امنــي علــى
صعيــد اجملتمعــات واألفــراد.
واشــار الشــمري اثنــاء النــدوة
أن تطبيقــات الفبركــة
العميقــة بــدأت تشــهد

تطــورا ً كبيــراً ،أخــذت
بالســماح ألي شــخص لديــه
إمكانيــة االتصــال باإلنترنــت

اجلهــات املعنيــة مبواجهــة
اإلرهــاب التنبــه واتخــاذ
تدابيــر احليطــة واحلــذر.

بارتــكاب عمليــات احتيــال
كتزييــف مقطــع فيديــو
مــن الســهل التصديــق بــه،
مضيفــا ً أن هنــاك حاجــة
لحــة الســتخدام التقنيــات
ُم ّ
املعتمــدة فــي األدلــة اجلنائيــة
ملســاعدة املســتخدمني علــى
التحقــق مــن صحــة املقاطع،
االمــر الــذي يحتــم علــى

وتعــد هــذه النــدوة هــي األولى
مــن نوعهــا علــى املســتوى
الرســمي فــي العــراق التــي
تناقــش فيهــا حتديــات
الفبركــة العميقــة وتعــرض
فيهــا مقاطــع فيديــو حلــاالت
الفبركــة العميقــة ،وأشــاد
احلضــور بأهميــة النــدوة
ومــدى اســتفادتهم منهــا.

مركز التخطيط الحضري بجامعة بغداد يترأس اجتماع اللجنة
الوزارية لتطوير مدينة بغداد

اســتضاف مركــز التخطيــط احلضــري واالقليمــي للدراســات العليــا
بجامعــة بغــداد إجتمــاع اللجنــة الوزاريــة تطويــر مدينــة بغــداد برئاســة
عميــد املركــز االســتاذ املســاعد الدكتــور عبداحلســن العســكري
وبحضــور جميــع اعضــاء اللجنــة مــن مجلــس محافظــة بغــداد وامانــة
بغــداد ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة االعمــار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامــة ووزارة الداخليــة ووزارة الصحــة والبيئــة
ووزارة املاليــة.
وهــدف االجتمــاع الــى دراســة املقترحــات التــي قدمتهــا اجلامعــات
واملتعلقــة بتطويــر واقــع مدينــة بغــداد مــع عــرض ومناقشــة املقترحــات

املقدمــة مــن قبــل اعضــاء
اللجنــة مــن اجــل ايجــاد وتبنــي
خطــط حديثــة تأخــذ بعــن
االعتبــار كل االبعــاد املؤثــرة
باملــدن العراقيــة ،االقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة
منهــا ،لالرتقــاء بواقعهــا
وشــبكاتها احلضريــة بشــكل
عــام وحتســن ادائهــا املعيشــي
واخلدمــي.
وكان االمــر الــوزاري املشــار اليــه
قــد حــدد مهــام اللجنــة بدراســة
املقترحــات التــي قدمتهــا
اجلامعــات واملتعلقــة بتطويــر
واقــع مدينــة بغــداد ووضــع
التوصيــات املناســبة للتخطيــط
احلديــث فــي تصميــم املــدن ،ومت
فــي االجتمــاع عــرض التوصيــات
املقترحــة مــن اعضــاء اللجنــة.

تدريسي من جامعة بغداد يحصل على جائزة افضل
مدرب في اللياقة البدنية

حصــل التدريســي فــي كليــة التربيــة البدنيــة
وعلــوم الرياضــة بجامعــة بغــداد اســماعيل
ســليم علــى جائــزة أفضــل مــدرب لياقــة
بدنيــة فــي العــراق لعــام 2018وللعــام الثانــي
علــى التوالــي ،وجــاء هــذا فــي اال ســتفتاء

الســنوي الــذي اقامــه موقــع مونديــال
لتقييــم اصحــاب االجنــازات املميــزة
وافضــل الالعبــن واملدربــن واالعالميــن
والصحفيــن بنــاء علــى ماقدمــوه مــن
فعاليــات وانشــطة خــال العــام املاضي.
ويذكــر ان ســليم حاصــل علــى شــهادات
تدريبيــة عديــدة أبرزهــا ( )Aو  Profمــن
املانيــا ،و (  ) B , Cمــن االحتــاد االســيوي
لكــرة القــدم  ،و  Level 1,2مــن االحتــاد
االنكليــزي لكــرة القــدم ،كمــا انــه كان
مــدرب اللياقــة البدنيــة فــي عــدد مــن
االنديــة العراقيــة ،البراعــم واالشــبال
والناشــئني ،فضــا عــن النفــط والــزوراء
وكربــاء وبغــداد.

تدريسيان من جامعة بغداد يحصالن
على براءة اختراع من الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
حصــل التدريســيان مــن
فــرع الطفيليــات فــي كليــة
الطــب البيطــري بجامعــة
بغــداد االســتاذ الدكتــور عامــر
مرحــم عبــد واملــدرس الدكتــورة
بلقيــس فاضــل هــادي علــى
بــراءة اختــراع صــادرة عــن
اجلهــاز املركــزي للتقييــس
والســيطرة النوعيــة عــن بــراءة
االختــراع املوســومة (طريقــة
جديــدة للكشــف املبكــر عــن
االصابــة النســيجية البشــرية
واحليوانيـ�ة بطفيلـ�ي �Toxo
 ca racanisبطوريــه البالــغ
واليرقــي بأســتخدام الطــرق
البايولوجيــة اجلزيئيــة .
وتضمنــت بــراءة االختــراع
معاجلــة مشــكلة عــدم وجــود
فحــص مختبــري متخصــص و
دقيــق محليــا اوعامليــا يكشــف

عــن االصابــة املبكــرة ألنســجة
جســم االنســان او احليــوان
بهــذا الطفيلــي اخلطيــر
بطوريــة اليرقــي او البالــغ ،
حيــث يتــم تشــخيص االصابــة
بأغلــب الديــدان االســطوانية
االخــرى التــي تنتمــي الــى
نفــس عائلــة طفيلــي (Toxoca
 )racanisبالفحــص التقليــدي
املباشــر لبــراز املضيــف النهائي
وتشــخيص بيــوض الطفيلــي ب
hســتخدام اجملهــر الضوئــي .

جامعة بغداد تنظم حلقة نقاشية حول
تطبيق التعليم االلكتروني في الجامعات
العراقية

نظــم قســم الفيزيــاء فــي كليــة التربيــة للعلــوم
الصرفــة /ابــن الهيثــم بجامعــة بغــداد حلقــة
نقاشــية بعنــوان (مزايــا التعليــم االلكترونــي فــي
اجلامعــات العراقيــة ومعوقاتــه) .
وتهــدف احللقــة الــى مناقشــة تطبيــق التعليــم
االلكترونــي فــي التدريــس فــي اجلامعــات العراقية
واهــم املعوقــات التــي تعــوق تطبيــق ذلــك.
وتضمنــت احللقــة النقاشــية تعريــف التعليــم
االلكترونــي و انواعــه فضــا عــن جتــارب التعليــم
االلكترونــي فــي بعــض الــدول العربيــة واالجنبيــة
اذ تطــرق احملاضــران الــى واقــع التعليــم فــي
اجلامعــات العراقيــة ومــا يواجهــه مــن حتديــات
تتمثــل بزيــادة اعــداد الطلبــة و التطــور الســريع
للمعرفــة فــي العالــم ممــا يتطلــب حتديــث
وتطويــر اســاليب التعليــم املتبعــة  ،واوضــح
احملاضــران ان التعليــم االلكترونــي ميكــن ان يكــون
احــد الوســائل التــي تســهم فــي تطويــر التعليم
ملــا لــه مــن مزايــا مــن ابرزهــا جعــل العمليــة
التعليميــة غيــر مقيــدة بزمــان او مــكان محدديــن
و تنويــع مصــادر املعرفــة للطالــب والتواصــل بــن
الطلبــة واســاتذتهم.
وتوصلــت احللقــة الــى توصيــات عديــدة منهــا
ضــرورة نشــر الوعــي بأهميــة االســتفادة مــن
التعليــم االلكترونــي وعمــل ورش و دورات تدريبيــة
الســاتذة وطلبــة اجلامعــات للتعامــل مــع ادوات
التعليــم االلكترونــي والعمــل علــى توفيــر
املتطلبــات املاديــة والبرمجيــة الضروريــة لتطبيــق
التعليــم االلكترونــي فضــا عــن عمــل خطــة
تهــدف الــى جعــل التعليــم االلكترونــي مكم ـا ً
للتعليــم التقليــدي .

جامعة بغداد تشارك بندوة علمية في وزارة الخارجية
شــارك رئيــس قســم
الدراســات االســتراتيجية
فــي مركــز الدراســات
االســتراتيجية والدوليــة
بجامعــة بغــداد الدكتــور
احمــد عبــد األميــر
االنبــاري فــي نــدوة
حواريــة حتــت عنــوان
(دور املنظمــات الدوليــة
غيــر احلكوميــة) التــي
اقامتهــا وزارة اخلارجيــة .
و ناقــش االنبــاري فــي
اجللســة احلواريــة دور
املنظمــات الدوليــة غيــر
احلكوميــة وطبيعتهــا
والعوامــل التــي أدت

الــى تطويرهــا والكيفيــة التــي تتعامــل بهــا تلــك
املنظمــات مــع التغييــر الــذي يعتــري النظــام الدولــي
وكيفيــة إدارة الصــراع فــي النظــام الدولــي حتــى
أصبحــت فاعــا رئيســيا فــي التفاعــات الدوليــة .
كمــا تضمنــت النــدوة محاولــة إظهــار الــدور
الــذي أصبحــت تقــوم بــه املنظمــات الدوليــة
غيــر احلكوميــة فــي مجــال إدارة الصــراع .

كليــة اآلداب فــي
اعلنــت ّ
جامعــة بغــداد عــن جنــاح
مشــروع تطبيــق امتحــان
مــادة احلاســوب الكترونيــا ً
 ،فــي اقســامها العلميــة
وللدراســتني الصباحيــة
واملســائية  ،علــى وفــق
توجيهــات وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي
ورئاســة جامعــة بغــداد بهدف
تطويــر العمليــة االمتحانيــة.
وقــال عميــد الكليــة األســتاذ
الدكتــور صــاح فليفــل عايــد
اجلابــري ان هــذا االجــراء ياتــي

لتنظيــم امتحــان مــادة احلاســوب وفقــا ً للنظــام االلكترونــي
 ،اذ متــت املباشــرة بتطبيــق هــذا املشــروع فــي وحــدة احلاســبة
االلكترونيــة واالنترنــت بهــدف تطويــر العمليــة االمتحانيــة،
وكذلــك معرفــة الدرجــة النهائيــة التــي حصــل عليهــا
الطالــب بشــكل مباشــر بعــد االنتهــاء مــن عمليــة االجابــة.

ّ
كلية اآلداب بجامعة بغداد تعلن عن نجاح مشروع النظام
االلكتروني في اختبارات مادة الحاسوب للطلبة

للتقييــس والســيطرة
النوعيــة عــن بــراءة االختــراع
املوســومة (اســتخدام
ظاهــرة التحــوالت اللونيــة
لتشــخيص
كدليــل
النشــاط املبيضــي فــي
النعــاج العواســي ).
وتضمنــت بــراءة االختــراع
أالعتمــاد علــى فكــرة
أســتخدام ظاهــرة التحوالت
اللونيــة فــي اخلاليــا
الطالئيــة املهبليــة لغــرض
الكشــف عــن النشــاط
اجلنســي املبيضــي بفعــل
تأثيــر الهرمونــات اجلنســية
عليهــا  ،اذ لوحــظ أن هنالــك

فروقــا ً ملحوظــة لتأثيــر
النشــاط التناســلي علــى
التغيــرات اللونيــة لهــذه
اخلاليــا املهبليــة الطالئيــة ،
وظهــر أن النشــاط اجلنســي
املبيضــي التناســلي قــد أدى
إلــى حتــول األلــوان فــي هــذه
اخلاليــا بينمــا لــم تظهــر
حــاالت اخلمــول اجلنســي
مثــل هــذه التحــوالت
اللونيــة  ،وســتنتج مــن هــذه
االمكانيــة اســتخدام هــذه
الطريقــة كطريقــة جديــدة
مكتشــفة حديثــا ً لغــرض
حتديــد النشــاط اجلنســي
املبيضــي فــي هــذه احليوانات

تدريسيان من كلية طب االسنان بجامعة بغداد يجريان عملية
مشتركة فوق الكبرى
اجــرى التدريســيان مــن
فــرع جراحــة الفــم والوجــه
والفكــن فــي كليــة طــب
االســنان بجامعــة بغــداد
عمليــة فــوق الكبــرى
لطفلــة كانــت تعانــي مــن
تشــوه والدي فــي الوجــه .
وتشــكل الفريق اجلراحــي
مــن رئيــس الفــرع الدكتــور
حســنني احمــد هــادي
والتدريســي فــي الفــرع
الدكتــور عــدي محمــود
وعــدد مــن املقيمــن مــن
طلبــة البــورد العراقــي
جلراحــة الوجــه والفكــن.
كمــا وصــرح رئيــس
اجلراحــي
الفريــق
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محاضرة في كلية العلوم عن اصابات هشاشة العظام وسبل
الوقاية منها وعالجها

نظــم قســم علــوم احليــاة فــي كليــة العلــوم بجامعــة بغداد
محاضــرة بعنــوان «هشاشــة العظــام الوقايــة والعــاج».
وهدفــت احملاضــرة الــى الوقــوف علــى مــرض هشاشــة
العظــام وســبل الوقايــة منــه وعالجــه بوصفــه مرضــا مــن
أوســع األمــراض انتشــارا للســيدات فــوق ســن اخلمســن
وللرجــال فــوق ســن الســتني وخطورتــه فــي عدم التشــخيص
املبكــر وعــدم العــاج وأفضــل وســيلة للوقايــة هــي إجــراء
قيــاس كثافــة العظــام علــى اجلســم كلــه ،والبــدء فــي
ممارســة الرياضــة والعــاج الدوائــي قبــل حــدوث مشــكالت
أو اإلصابــة بكســور ناجتــة عــن هشاشــة العظــام ،التــي قــد

تــؤدي الــى اإلصابــة مبــرض
هشاشــة العظــام وهــي
فــي الغالــب ،إلــى الكســور
ومعظمهــا فــي عظــام
العمــود الفقــري ،احلــوض،
الفخذيــن أو مفصــل كــف
اليــد .واوضحــت احملاضــرة أن
هنالــك ثالثــة عوامــل حيوية
تســاهم فــي حتســن صحــة
العظــام علــى امتــداد ســني
العمــر ،أهمهــا ممارســة
النشــاط البدنــي املنتظــم
مــع اســتهالك كميــات
كافيــة مــن الكالســيوم
واســتهالك كميــات كافيــة
مــن فيتامــن «د» الــذي يعــد
ضروريــا لتحفيــز امتصاصــه
فــي اجلســم.

تدريسية من جامعة بغداد تحصل على براءة اختراع في الكشف
المبكر عن االصابة بطفيليToxocare canis

تدريسي من كلية الطب البيطري بجامعة بغداد يحصل
على براءة اختراع

حصــل التدريســي مــن
فــرع اجلراحــة والتوليــد فــي
كليــة الطــب البيطــري
بجامعــة بغــداد األســتاذ
املســاعد الدكتــور نزيــه
ويــس زيــد علــى بــراءة
اختــراع مــن اجلهــاز املركــزي
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الدكتــور عــدي محمــود بــأن الطفلــة كانــت تعانــي
مــن ضمــور وتشــوه والدي فــي اجلانــب االميــن مــن
الوجــه Kممــا حتتــم عليــه اجــراء عمليــة جراحيــة فــوق
الكبــرى لتصحيــح وتدعيــم منــو اجلــزء املتشــوه مــن
الوجه عــن طريــق عمــل كســر مســيطر عليــه فــي
الفــك االســفل،ومن ثــم وضــع جهــاز متخصــص
فــي تطويــل عظــام الفــك واالنســجة احمليطــة بــه .

حصلــت التدريســية فــي معهــد
الهندســة الوراثيــة والتقنيــات
االحيائيــة للدراســات العلــي
بجامعــة بغداد االســتاذ املســاعد

الدكتــورة شــروق محمــد كاظــم
ســعد الديــن علــى بــراءة اختــراع
مــن اجلهــاز املركــزي للتقييــس
والســيطرة النوعيــة فــي وزارة
التخطيــط بعنــوان (طريقــة
جديــدة للكشــف املبكــر عــن
االصابــة النســيجية البشــرية
واحليوانيــة بطفيلــيToxocare
 canisبطوريــه البالــغ اليرقــي
باســتخدام الطــرق البايولوجيــة
اجلزيئيــة) .وســلطت البــراءة
الضــوء علــى الكشــف املبكــر
لالصابــة بطفيلــي Toxocara
 canisبطوريــه البالــغ واليرقــي

ومنــع تطــور االصابــة .
ومتكــن فريــق العمــل بابتــكار
عــدة تشــخيصية جزيئيــة
متكــن اخملتبــرات الطبيــة فــي
احلكوميــة
املستشــفيات
واالهليــة من كشــف وتشــخيص
االصابــة مبكــرا بهــذا الطفيلــي
املوجــود فــي االنســجة املصابــة
(االنســان او احليــوان) ومنــع ازالــة
االعضــاء املصابــة جراحيــا والتــي
قــد يشــتبه الطبيــب املعالــج
باعراضهــا مــع اعــراض امــراض
اخــرى تصيــب االنســان مثــل
(.)Granuloma

كلية العلوم في جامعة بغداد تقيم
معرضها الفلكي الرابع

افتتــح عميــد كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد املعــرض الفلكــي
الرابــع الــذي اقامتــه جلنــة الرصــد اجلــوي فــي قســم الفلــك والفضــاء.
وهــدف املعــرض إلــى االجابــة عــن الكثيــر مــن األســئلة التــي تشــغل
بــال الكثيــر مــن الطلبــة والباحثــن حــول هــذا العلــم وأســراره
ويكشــف إبــداع اخلالــق فــي تكويــن هــذا الفضــاء الــذي يكتشــف فيــه
اإلنســان فــي كل مــدة العديــد مــن االكتشــافات العلميــة املبهــرة
بالصــور املتطــورة وعــرض االجهــزة املســتعملة فــي التصويــر .
وتضمــن املعــرض الــذي يحــرص قســم الفلــك والفضــاء علــى اقامتــه
ســنويا اســتعراضاً الهــم نشــاطات القســم البحثيــة والرصديــة
فــي عــام كامــل ،مــع عــرض لصــور االجــرام الســماوية امللتقطــة
باالجهــزة احلديثــة والتلســكوبات التــي التقطهــا اســاتذة القســم
وطلبــة الدراســتني االوليــة والعليــا وتصورمعظــم األجــرام واألحــداث
الفلكيــة ،ومتابعــة البقــع الشمســية و كســوف الشــمس وخســوف
القمر وصــور الكواكب والنجوم واملذنبات وزخــات الشــهب والعديــد
مــن أجــرام الســماء البعيدة مثــل العناقيــد النجميــة واجملرات والســدم
باســتعمال املعــدات املتقدمــة والكاميــرات ذات اجلــودة العاليــة ،فيمــا
شــهد افتتــاح املعــرض كلمــات قدمهــا عميــد الكلية و رئيســة قســم
الفلــك والفضــاء ورئيــس جلنــة الرصــد اجلــوي ووزعــت فيــه الشــهادات
التقديريــة علــى متميــزي القســم .

تدريسية من جامعة بغداد تشارك في
المؤتمر الدولي السادس عشر للعلوم التطبيقية
و الهندسة

قــدم التدريســي بقســم
الهندســة الكهربائيــة بكليــة
الهندســة بجامعــة بغــداد
االســتاذ املســاعد الدكتــور
فــراس محمــد طعيمــة
حلقــة نقاشــية عــن الطاقــة
الكهربائيــة فــي العــراق
بعنــوان (واقــع انتــاج الطاقــة
الكهربائيــة فــي العــراق لغايــة
.)2019 -1 -1
وتناولــت احللقــة عــدة محــاور
منهــا نبــذة تأريخيــة عــن
الطاقــة الكهربائيــة فــي
العــراق و مكونــات املنظومــة
الكهربائيــة.
واعطــى طعمــة نبــذة تأريخية
عــن الطاقــة الكهربائيــة فــي
العــراق مؤكــدا ان الكهربــاء
دخلــت الــى العــراق ســنة
 1917وبذلــك كان العــراق اول
دولــة فــي املنطقــة لديهــا
كهربــاء وفــي ســنه1952
تســلمت احلكومــة العراقيــة

مســؤولية اإلنــارة فــي مدينــة
بغــداد عــن طريــق تأســيس
مصلحــة حكوميــة الدارتهــا
وهــي مصلحــة كهربــاء
بغــداد حيــث وســعت محطــة
الصرافيــة البخاريــة الــى
ســعة( )41ميــكاواط وفــي
ســنه  1965انشــأ مركــز
الســيطرة الوطنيــة فــي
بغــداد اجلديــدة لألشــراف علــى
تنظيــم تشــغيل الشــبكة
الوطنيــة العراقيــة .وهكــذا
اصبحــت الشــبكة الوطنيــة
شــبكة كهربائيــة واحــده
تنقــل الكهربــاء الــى جميــع
انحــاء العــراق بفولتيــة 132

نظــم مركــز إحيــاء التــراث
العلمــي العربــي فــي جامعة
بغــداد حلقــه نقاشــية
حلقــة دراســية بعنــوان (
احللــول السياســية لالزمــة
املائيــة فــي العــراق ) ألقاهــا
التدريســي فــي العلــوم
الصرفــة مــازن قاســم
مهلهــل .
وهدفــت احللقــةإلــى بيــان
الشــحة املائيــة الكبيــرة
فــي العــراق التــي تنــذر
بكارثــة إنســانية وبيئيــة
ومبعــث هــذه األزمــة هــو
السياســات املائيــة اخلاطئــة
علــى الصعيــد الداخلــي
وضعــف األداء السياســي
اخلارجــي العراقــي .كمــا

تناولــت احللقــة ضــرورة تفــادي هــذه األزمــة إذ يحتــاج العــراق الــى
سياســات مائيــة منظمــة فــي الداخــل والــى طــرح حلــول مرنــة
وضاغطــة فــي نفــس الوقــت علــى هــذه الــدول وباخلصــوص تركيــا
وهنــاك ســيناريوهات عديــدة للتفــاوض علــى هــذه األزمــة منهــا
طــرح وســيط دولــي ضامــن فــي املفاوضــات مثــل البنــك الدولــي
أو االمم املتحــدة او االحتــاد األوربــي أو تقــدمي حوافــز مغريــة لتركيــا
للتعــاون مثــل أعطاءهــا ســعرا ً مخفضــا للنفــط املســتورد مــن
العــراق أو االرتبــاط معهــا بخطــط تنمويــة بعيــدة املــدى جتعلهــا
حريصــة علــى إدامــة التعــاون .

جامعة بغداد تناقش التدقيق المشترك وتأثيره في جودة
التدقيق

ناقــش قســم الدراســات
احملاســبية باملعهــد العالــي
للدراســات احملاســبية واملاليــة
للدراســات العليــا فــي جامعــة
بغــداد أطروحــة الدكتــوراه
املوســومة (التدقيــق املشــترك
وتأثيــره فــي جــودة التدقيــق
– بحــث تطبيقــي فــي عينــة
مــن مكاتــب التدقيــق فــي
العــراق) للطالــب عمــار خليــل
إبراهيم .وهدفــت الدراســة الــى
بيــان تأثيــر التدقيــق املشــترك
علــى جــودة التدقيــق مــن خــال
مجموعــة مــن االبعــاد ذات
الصلــة بالتدقيــق املشــترك،

وهــي كل مــن (اخلبــرة املهنيــة والكفــاءة  ،توزيــع اعمــال التدقيــق،
الرقابــة واملراجعــة املتبادلــة ،التواصــل والتنســيق ،واالســتقالل واحليــاد).
وتوصلــت الباحــث الــى إعــادة النظــر فــي القوانــن واألنظمــة العراقيــة
وتعديلهــا مبــا يتناســب مــع التطــورات احلديثــة فــي اجملــال املهنــي ومبــا
يتــاءم مــع الظــروف البيئيــة بحيــث يتــم معاجلــة مواضــع النقــص
والقصــور فيهــا وبشــكل خــاص العمــل علــى وضــع نصــوص قانونيــة
صريحــة ومباشــرة ذات الصلــة بتعــدد مراقبــي احلســابات.

كلية االداب بجامعة بغداد تناقش التغييرات البيئية وأثرها في التنوع
الحيوي والنباتي والحيواني

كلية الهندسة بجامعة بغداد تقدم حلقة نقاشية عن واقع الكهرباء

كيلوفولــت .وفــي ثمانينــات
القــرن املاضــي رفعــت فولتيــة
الشــبكة الوطنيــة الــى 400
كيلــو فولــت حيــث اصبــح
العــراق فــي الوقــت احلاضــر
مربوطــا بشــبكة رئيســية
واحــدة ذات  400كيلــو فولــت
مــع شــبكات ذات  132كيلــو
فولــت تتغــذى مــن عــدد
كبيــر مــن محطــات التوليــد
املتنوعــة واملنتشــرة فــي
مناطــق متعــددة فــي العــراق
تعمــل هــذه الشــبكات كافــة
علــى تغذيــة جميــع مــدن
ونواحــي العــراق بالطاقــة
الكهربائيــة.

مركــز إحيــاء التــراث بجامعــة بغــداد ينظــم حلقــة دراســية عــن
االزمــة المائيــة فــي العراق

شــاركت التدريســية فــي قســم الكيميــاء فــي كلية
التربيــة للعلــوم الصرفــة /ابــن الهيثــم بجامعــة
بغــداد االســتاذ املســاعد الدكتــورة رشــا زهيــر
جاســم فــي املؤمتــر الدولــي الســادس عشــر للعلــوم
التطبيقيــة و الهندســة – International( 2019
Conference on Applied Science and Engineering
 )2019-ICCI-SEMاملقــام فــي دولــة االمــارات العربيــة
املتحــدة ببحثهــا املوســوم
(�Multiple sclerosis is a risk factor for hyperthy
roidism and interferon beta action on thyroid hormones via novel immuno neuro enzymological
 )mechanismsالــذي احــرز املركــز االول علــى البحــوث
املشــاركة مــن  9دول فــي هــذا املؤمتــر.
وتضمــن البحــث ابتــكارات عديــدة حــول مــرض
تصلــب الــذي األعصــاب ميكــن أن يكــون عامــل
خطــورة إلفــراط إفــراز هرمونــات الغــدة الدرقيــة
عــن طريــق ميكانيكيــات كيموحيويــة مبنيــة علــى
اســس انزمييــة مناعيــة عصبيــة مرتبطــة بعمــل كل
مــن انزميــي  Thyroid peroxidaseو iodothyronine
 deiodinaseفضــا عــن العــاج املعطــى ملرضــى
تصلــب األعصــاب و هــو  interferon betaالــذي قــد
يــؤدي الــى رجــوع مســتوى هــذه الهرمونــات بشــكل
مقــارب للنســبة الطبيعيــة و مــن خــال نفــس
املســارات االنزمييــة املناعيــة العصبيــة .
كمــا توصلــت الباحثــة الــى ان هــذا العــاج يكــون
اكثــر فعاليــة علــى هرمــون triiodothyronine
مقارنــة بهرمــون  thyroxineفضــا عــن ان هــذا
العــاج الفعــال ميتلــك خصائــص مضــادة لألكســدة
.
وبهــذا فقــد اســهم هــذا البحــث فــي اعطــاء رؤيــة
واضحـ�ة الرتفـ�اع مسـ�توى البروتـين املعقـ�د �NF kap
 pa Bو املرتبــط باجلهــاز العصبــي الــذي يشــكل
مكونــا رئيســا للجهــاز املناعــي.

كليــة
نظــم قســم اجلغرافيــة ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة فــي ّ
اآلداب بجامعــة بغــداد النــدوة العلميــة املوســومة ( التغييــرات
البيئيــة وأثرهــا فــي التنــوع احليــوي والنباتــي واحليوانــي فــي العــراق
) بحضــور عــدد مــن األســاتذة والباحثــن فــي قاعــة الفراهيــدي.
وهدفــت النــدوة إلــى التعريــف بالتغييــرات البيئيــة وآثارهــا علــى الغطــاء
النباتــي وتعــرض قســم مــن النباتــات إلــى االنقــراض بســبب هــذه

التغييــرات  ،فــي معــدالت درجــات
احلــرارة وكميــة األمطــار الســاقطة
 ،فضـا ً عــن دور اجلمعيــات العامليــة
فــي التوعيــة للمحافظــة علــى
التنــوع االحيائــي وخصوصــاً
النباتــات واحليوانــات املعرضــة
لالنقــراض فــي منطقــة األهــوار
واملســتنقعات فــي العــراق .
وتضمنــت النــدوة آثــار الواقــع
الصناعــي والبيئــة الصناعيــة على
هــذا التنــوع االحيائــي  ،وكذلــك
املنتجــات النفطيــة وآثارهــا
فــي التنــوع االحيائــي  ،وتلــوث
امليــاه وآثــاره فــي التنــوع احليــوي .

جامعة بغداد تعقد حلقة نقاشية عن الموقف األوربي من االتفاق
النووي االيراني

عقــد قســم الدراســات االســتراتيجية والدوليــة فــي
جامعــة بغــداد حلقــة نقاشــية حتــت عنــوان (املوقــف
األوروبــي مــن انســحاب الواليــات املتحــدة األمريكيــة
مــن االتفــاق النــووي اإليرانــي ) قدمهــا األســتاذ املســاعد
الدكتــور أحمــد عبــد األميــر األنبــاري .وتنــاول الباحــث فــي
احللقــة املوقــف األوروبــي مــن قــرار الرئيــس األمريكــي دونالد
ترامــب وقــرار االنســحاب مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران
الــذي مت االتفــاق عليــه بــن اغلــب الــدول الكبــرى ومنهــا

الدوائــر دائمــة العضويــة
فــي مجلــس االمــن الدولــي.
و أكــد االنبــاري ان االحتــاد
األوروبــي متســك باالتفــاق
النــووي مــع إيــران الــذي
وقعتــه كل مــن الواليــات
املتحــدة األمريكيــة وروســيا
والصــن وبريطانيــا وفرنســا
وأملانيــا مــع إيــران فــي
العــام  ٢٠١٥األمــر الــذي
دفــع الــدول األوربيــة الــى
معارضتهــا االنســحاب مــن
االتفــاق النــووي والتأكيــد
علــى اســتمرار العمــل مــع
إيــران مــن اجــل احلفــاظ
علــى االتفــاق وحتقيــق
الســام.
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كلية العلوم بالجامعة األم تجري مناظرة علمية مع
نظيرتها في الجامعة المستنصرية

اجــرى قســم علــوم الفلــك والفضــاء فــي كليــة العلــوم بجامعــة بغــداد
مناظــرة علميــة مــع نظرائهــم فــي قســم علــوم اجلــو بكليــة العلــوم
اجلامعــة املســتنصرية وذلــك باشــراف قســم الرعايــة فــي دائــرة الرعايــة
العلميــة بالتنســيق مــع قســم الفلــك واالنشــطة اجلويــة بــوزارة
الرياضــة والشــباب .
وهدفــت املناضــرة الــى اثــراء الثــروة الفكريــة للطلبــة عــن طريــق التناظر
وتنميــة مهاراتهــم علــى التفكيــر والفهــم واســتنباط احلقائــق واإلملــام
املتكامــل بالعلــوم املتخصصــة فــي الفلــك وفروعــه وإتاحــة الفرصــة
للطــاب للتعبيرعــن آراءهــم واحتــرام آراء اآلخريــن فــى اطــار تربــوي موجه
وتشــجيعهم علــى القــراءة احلرة واإلطــاع واذكاء روح املنافســة الشــريفة
بــن الطلبــة ،وتنميــة مهــارة االســتماع اجليــد مــع التأكيــد علــى أهميــة
االبتعــاد عــن احلــدة والتعصــب فــى احلــوار .وتضمنــت املناضــرة التــي
حكمهــا نخبــة مــن اســاتذة قســم علــوم الفلــك والفضــاء فــي جامعــة
بغــداد وقســم علــوم اجلــو فــي اجلامعــة املســتنصرية طــرح اســئلة

متخصصــة فــي علــوم الفلــك
والفضــاء واجلــو وســط حتكيــم
علمــي ومهنــي رصــن وعــادل
ومحايــد ،عملــت علــى صقــل
مهاراتهــم ومعلوماتهــم واثرائهــا
عبــر احلــوار ،وعــززت مــن قدرتهــم
علــى اإلقنــاع ،ومكنت ّهــم
مــن التعــرف علــى األبحــاث
والدراســات املتخصصــة التــي
مــن شــأنها ان تدعــم آراءهــم
.وانتهــت املناظــرة بالتعــادل
بــن الفريقــن ،فيمــا قــدم
القســمني العلميــن شــكرهم
وتقديرهــم لقســم الرعايــة فــي
دائــرة الرعايــة العلميــة وقســم
الفلــك واالنشــطة اجلويــة بــوزارة
الرياضــة والشــباب لتقدميهــم
الدعــم الجنــاح هــذه الفعاليــة،
التــي تضمنــت كذلــك التعــرف
علــى اقســام الرعايــة العلميــة
ومختبراتهــا ومــا يقدمــوه مــن
دعــم ملشــاريع الطلبــة ودعــم
الهــواة مجانــا.

كلية العلوم االسالمية بجامعة بغداد تنظم المؤتمر العلمي
االول للجنة مجلس العمداء لكليات العلوم االسالمية

طلبة من جامعة بغداد يحصلون على
الميداليات الملونة في بطولة اندية العراق

حقــق عــدد مــن طلبــة كليــة التربيــة البدنيــة
وعلــوم الرياضــة بجامعــة بغــداد اجنــازا رياضيــا
كبيــرا عبــر حصولهــم علــى عــدد مــن امليداليــات
امللونــة فــي بطولــة انديــة العــراق اللعــاب القــوى
املقامــة حاليــا فــي بغــداد.
واحــرز الطالــب فــي املرحلــة الرابعــة حســن
فــاح امليداليــة الذهبيــة للقفــز العالــي بينمــا
حصلــت الطالبــة فــي املرحلــة الثانيــة هالــة
احمــد امليداليــة البرونزيــة فــي ســباق الســباعي
والــذي يعــد مــن اكثــر الســباقات جهــدا واخيــرا
خطفــت الطالبــة جينــا محمــد جبــار املرحلــة
الثالثــة امليداليــة الفضيــة فــي نفــس الســباق.
واعــرب عميــد كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة االســتاذ الدكتــور عــدي طــارق عــن
فرحــه ازاء حتقيــق هــؤالء الطلبــة هــذه االجنــازات
علــى املســتوى احمللــي واعــدا باالهتمــام بهــذه
اخلامــات واملواهــب الشــبابية وتطويــر قدراتهــم
البدنيــة مــن اجــل حتقيــق اجنــازات علــى املســتوى
االســيوي واحمللــي.

كلية الطب بجامعة بغداد تنظم مؤتمرها العلمي الثاني
للدراسات العليا
نظمــت كليــة الطــب
فــي جامعــة بغــداد
املؤمتــر العلمــي الثانــي
للدراســات العليــا الــذي
جــاء حتــت شــعار حتــت
شــعار (الدراســات العليا
نهــر مــن العطــاء ال
ينضــب) بحضــور رئيــس
جامعــة بغــداد األســتاذ
الدكتــور عــاء عبــد
احلســن عبــد الرســول
ونخبــة مــن اســاتذة
كليــات الطــب فــي
العــراق .وتضمــن املؤمتــر
عــدة محــاور ناقشــت
اخملــدرات فــي العــراق،
واملعلومــات احلياتيــة
وأثرهــا فــي تطويــر
الباحــث العلمــي  ،فضـا ً

عــن احملاضــرات مللخصــات بحــوث طلبــة الدراســات
العليــا فــي الكليــة .فيمــا شــهدت فعاليــات املؤمتــر
ليومــه الثانــي القــاء محاضــرات علميــة عــن اهــم
املســتجدات فــي عــاج ســرطان الثــدي املتقــدم
ومحاضــرات علــى فيتامــن .Dوقبيــل ختــام فعاليــات
املؤمتــر ،مت تكــرمي املشــاركني فــي املؤمتــر لرصانــة
بحوثهــم ونوعيتهــا العلميــة ،فضــا ً عــن تكــرمي
نخبــة مــن تدريســيي وموظفــي الكليــة املتميزيــن.

جامعة بغداد تناقش الخطاب النقدي للرئيس دونالد ترامب

جامعة بغداد تقيم حلقة نقاشية حول
الصخور المصدرية التي تولد النفط الخام في العراق

نظمــت كليــة العلــوم
االســامية بجامعــة بغــداد
املؤمتــر العلمــي االول للجنــة
مجلــس العمــداء لكليــات
العلــوم االســامية حتــت
عنــوان ( مرتكــزات الدولــة
املدنيــة فــي املنظــور
االســامي) وشــهد املؤمتــر
حضــور عــدد مــن رجــال
الديــن واســاتذة اجلامعــات
العراقيــة ومبشــاركة اكثــر
مــن  50باحثــا فــي مختلــف
العلــوم اإلســامية .
وهــدف املؤمتــر الــى االنطــاق
مــن التــراث الفكــري املشــرق

لالمــة لتصحيــح احلاضــر
وبنــاء املســتقبل مــن خــال
وعــي اجملتمــع واالســهام
فــي بنــاء دولــة مدنيــة
حتقــق العــدل وتكــرس مبــدأ
املواطنــة وحقــوق االنســان .
كمــا تضمــن املؤمتــر عــدة
محــاور ،اهمهــا ،قيــم
املواطنــة فــي التصــور
االســامي  ،احلقــوق واحلريات،
املفاهيــم التشــريعية فــي
تنظيــم العالقــات اجملتمعيــة
وتوظيــف املعلوماتيــة لبنــاء
مجتمــع مدنــي متطــور .
وخــرج املؤمتــر بعــدد مــن

التوصيــات منهــا ،تبنــي
اخلطــاب الدينــي للمفاهيــم
واألفــكار والــرؤى التــي
ُطرحــت فــي املؤمتــر عبــر
جلنــة متابعــة تتشــكل مــن
مختلــف اجلهــات املشــاركة
الدينيــة واجلامعيــة ،و حــث
اجلامعــات علــى إثــراء املناهج
مبحــاور الدولــة املدنيــة
واملواطنــة فــي منظــور
إســامي معاصــر فضــا عــن
عقــد حــوارات فكريــة بــن
مختلــف االجتاهــات ســعيا ً
إلزالــة األوهــام وجتســيرا ً
لعــرى التكامــل اجملتمعــي .

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

اســتضافت كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد اجتماعــا للجنــة الفرعيــة
لرؤوســاء اقســام الكيميــاء املنبثــق مــن جلنــة عمــداء كليــات العلــوم الصرفة
مــع مجلــس اخلبــراء مــن متخصصــي الكيميــاء ،وذلــك مبشــاركة رؤســاء
اقســام املعنيــة فــي اجلامعــات العراقيــة .وهــدف االجتمــاع إلــى االرتقــاء
باملســتوى العلمــي القســام الكيميــاء فــي كليــات العلــوم الصرفــة فــي
اجلامعــات العراقيــة ومنهــا مــا يتعلــق بتوحيــد املناهــج الدراســية ونظــام
املقــررات والترميــز وتوحيــد عــدد الوحــدات الدراســية لكليــات العلــوم وحــذف
مــواد دراســية واســتحداثها ،واملناهــج الدراســية للدراســات العليــا وعــدد
الوحــدات ،إذ ســيتم رفــع املقترحــات للــوزارة لالقــرار عليهــا .وتنــاول االجتمــاع

محــاورا عديــدة تهتــم بالعمليــة
التعليميــة والســيما خريجــي
اقســام الكيميــاء فــي كليــات
العلــوم الصرفــة واملتضمنــة
توحيــد النظــام الدراســي املتبــع
واملناهــج الدراســية ،فضــا عــن
مشــاريع التخــرج وتطويرهــا
بالشــكل الــذي يســاعد فــي تأهيــل
الطلبــة اخلريجــن ويســاعدهم
علــى العمــل ،الــى جانــب متابعــة
املناهــج احملــددة للكليــات وباالخــص
العلميــة منهــا ،ومناقشــة مقتــرح
امكانيــة زيــادة الدعــم املالــي
لشــراء االجهــزة اخملتبريــة احلديثــة
املهمــة التــي يحتاجهــا الباحثــون،
والســعي لبنــاء مختبــرات متطــورة
نظــرا ألهميتهــا الكبيــرة فــي تعزيز
رصانــة البحــوث حســب جتربتهــا.

نظــم قســم علــم االرض فــي كليــة العلــوم
بجامعــة بغــداد حلقــة نقاشــية بعنــوان «التمثيــل
الرقمــي لنضــوج الصخــور املصدريــة وتكويــن
الهيدروكربونــات فــي العــراق» بحضــور عــدد مــن
االســاتذة والباحثــن وطلبــة الدراســتني االوليــة
والعليــا واملعنيــن بتخصــص اجليولوجيــا وهندســة

النفــط .وهدفــت احللقــة النقاشــية إلــى الوقــوف
علــى الصخــور املصدريــة التــي تولــد النفــط اخلــام
ومــا لــه مــن اهميــة فــي اجلانــب االقتصــادي للبــاد،
فضــا عــن دراســة الصخــور اخلازنــة للهيدروكاربونات
التــي تخــدم مختلــف الطرائــق اجليولوجيــة ودراســة
الطبقيــة ,والبيئــة ,والتركيــب ألنظمــة الصخــور,
واســتعمال اجليوفيزيــاء الســيزمية لتحديــد موقعها
حتــت األرض ,واجملســات البئريــة لتحديــد املســامية
والنفاذيــة عنــد منطقــة اختــراق البئــر لهــا واخلــواص
البتروفيزيائيــة لتحديــد درجــة االنضغــاط وقابليــة
امــرار الســوائل.وتضمنت احللقــة التعريــف بالصخور
املصدريــة الغنيــة باملــواد العضويــة الرســوبية
التــي تولــدت فيهــا الهيدروكاربونــات حتــت تأثيــر
الضغــط واحلــرارة مــع الزمــن ،فضــا عــن الوقــوف
علــى العمليــات اجليولوجيــة التــي أدت إلــى هجرتهــا
لتكــون جتمعــات نفطيــة ،مبينــة إن
نحــو اخلزانــات
ّ
أصــل الهيدروكاربونــات يعــود إلــى املــواد العضويــة
الرســوبية املســتمدة مــن املــادة العضويــة احليــة
والتــي تدعــى الكيروجــن فــي جيولوجيــا النفــط .

شــهدت كليــة التربيــة للبنــات املناقشــة العلنيــة
لطالبــة املاجســتير نــور فــاح حســن مــن قســم
اللغــة االنكليزيــة عــن رســالتها املوســومة ( حتليــل
خطــاب نقــدي لتمثــل اآلخــر فــي خطابــات الرئيــس
ترامــب السياســية ) وهدفــت الدراســة الــى تســليط
الضــوء علــى اخلطــاب السياســي لدونالــد ترامــب
الــذي اجتــذب انتبــاه علمــاء البالغــة ،اذ وجــدوا أنــه
يتميــز مبيــل عدوانــي غيــر طبيعــي جتــاه بعــض
األقليــات فهــو يشــجع علــى فكــرة اســتبعاد “اآلخــر”
مــن اجملتمــع األمريكــي ،وميلــه العدوانــي جتــاه
األقليــات إلــى جانــب خصائــص أخــرى مثل شــخصيته
املتأللئــة و تصريحاتــه الــا مســؤولة و كراهية النســاء
وهــي ظواهــر حرجــة ينبغــي تســليط الضــوء عليهــا

والبحــث في كيفيــة متثل
االخــر ألربــع فئــات هــي:
املهاجريــن و املكســيكيني
و الالجئــن الســوريني
واملســلمني ضمــن ســتة
خطابــات مختــارة ألقاهــا
ترامــب ومــن أهــم النتائج
التــي اظهرتهــا الدراســة
هــي متثــل الفئــات األربــع
فــي خطابــات ترامــب
متثــل ســلبي متا ًمــا ،اذ ان
جميــع املوضوعــات ألتــي
يطرحهــا ترامــب فــي
البيانــات اخملتــارة تــرى فــي
الفئــات األربــع مصــدر
خطــر و تهديــد و عليــه
يتوجــب اســتئصالها
مــن اجملتمــع األمريكــي.
وان جميــع اإليديولوجيــات
التــي مت اســتنباطها اثنــاء
حتليــل اخلطابــات الســتة
تدعــم التمثــل الســلبي
للفئــات األربــع.

تدريسي في كلية التربية الرياضية ينشر بحثا حول اشكاليات
االستقرار السياسي

نشــر التدريســي فــي كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضة
بجامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــور احمــد عدنــان
كاظــم بحثــا بعنوان (اشــكاليات
االســتقرار السياســي فــي
احلكــم بعــد أحــداث الربيــع
العربــي (رؤيــة تقومييــة) فــي
مجلــة (حوليــات كليــة اآلداب)
الصــادرة عــن كليــة اآلداب/
جامعــة عــن شــمس /جمهورية
مصــر العربيــة .وتضمــن البحــث
عــددا مــن املباحــث منهــا
شــكلية الدميقراطيــة فــي
ظــل التحــوالت السياســية
العامليــة وإشــكاليات جتــاوز
األطــر القانونيــة والدســتورية

ومطالبــه الثــاث التــي بحثــت
فــي تغيــر قواعــد العمــل
املؤسســي ،فضــا عــن تداعيــات
انعــدام االســتقرار السياســي
فــي بعــض الــدول العربيــة.
وتوصــل البحــث الــى مجموعــة
مــن االســتنتاجات اهمهــا وطــأة

ممارســة احلكــم تكــون أشــد
تأثيــرا فــي مفاصــل احليــاة
العامــة فــي البــاد كافــة فــي
حالــة اعتمــاد فرض أمنــوذج
حكــم فــي غايــة القســوة
والتعســف فــي اســتعمال
الســلطة رغبــة مــن القابضــن
علــى زمــام األمــور فــي ضمــان
احتــكار إدارة احلكــم لفئــة
محــددة مــن أجــل االنتفــاع مــن
مزايــا الســلطة  ،فضــا عــن
عــن حالــة الركــود السياســي
واالحتقــان االجتماعــي الــذي
جــاء نتيجــة النغــاق مجــاالت
السياســية
املشــاركة
أمــام االجيــال القادمــة.
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كلية االدارة واالقتصاد تناقش تحليل
دور اإليرادات النفطية في التنمية المستدامة
للعراق بعد عام 2003

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد بجامعــة بغــداد
مناقشــة رســالة ماجســتير املوســومة (حتليــل
دور اإليــرادات النفطيــة فــي التنميــة املســتدامة
للعــراق بعــد عــام  )2003للطالــب منيــر خضيــر.
وهــدف البحــث الــى بيــان حجــم القطــاع
النفطــي مــن ناحيــة اإلنتــاج واالحتياطــي
والتصديــر وحجــم اســهامه فــي مفاصــل
االقتصــاد العراقــي وحتليــل وتقييــم واقــع
االقتصــاد العراقــي ومــا حققــه علــى مســتوى
االقتصــاد الوطنــي والتنميــة املســتدامة.
و قــدم الباحــث توصيــات عديــدة اهمهــا
اســتغالل االمكانــات النفطيــة ضمــن حســابات
اقتصاديــات املــوارد الناضبــة مبــا يكفــل عــدم
الهــدر واحلصــول علــى أكبــر منفعــة اقتصاديــة
منهــا واطالــة العمــر الزمنــي لضمــان اســتفادة
األجيــال الالحقــة وان يكــون العنصــر البشــري
الــذي يديــر دفــة احلكــم فــي البــاد يتصــف
بالكفــاءة والنزاهــة واملصداقيــة.

تدريسي في كلية العلوم اإلسالمية يشارك
في مؤتمر علمي عن العلم الشرعي

شــارك التدريســي فــي قســم الشــريعة
والقانــون فــي كليــة العلــوم اإلســامية بجامعــة
بغــداد الدكتــور ابراهيــم خليــل علــي فــي
املؤمتــر العلمــي الثالــث عشــر الــذي أقامتــه
كليــة العلــوم اإلســامية بجامعــة بغــداد.
ومتثلــت املشــاركة فــي البحــث العلمــي املوســوم
(العلــم الشــرعي أســاس ترســيخ الوســطية
واالعتــدال) بــن فيهــا الباحــث حقيقــة الربــط بــن
العلــم والعقيــدة والعلــم واألخــاق ومــن دونهــا
يصبــح العلــم ماديا متجــردا مــن اإلنســانية ،و عالج
البحــث مشــكلة تخلــف املســلمني وتراجعهــم بــن
األمم مــع أنهــم ميتلكــون منهجــا ربانــي يســتطيعون
أن يعيشــوا فــي ظلــه ويصبحــوا مــن أرقــى األمم،
وتوصــل الباحــث إلى أن الســبب هو ابتعاد املســلمني
عــن هــذا املنهــج وســعيهم نحــو بهرجــة املنهــج
الغربــي الــذي ال ميلــك رصيــدا إنســانيا حقيقيــا.

جامعة بغداد تناقش تقييم برامج االستثمار الحكومي على
وفق معايير الجدوى االقتصادية في العراق

شــهدت كليــة االدارة واالقتصاد
بجامعــة بغــداد مناقشــة
اطروحــة دكتــوراه االقتصــاد
املوســومة (تقييــم برامــج
االســتثمار احلكومــي علــى وفق
معاييــر اجلــدوى االقتصاديــة
فــي العــراق) للطالــب صبــاح
جنــدي منصــور.
وهــدف البحــث الــى بيــان دور
دراســات اجلــدوى االقتصاديــة
فــي عمليــة اختيــار واقــرار
مشــاريع برامــج االســتثمار

احلكومــي فــي العــراق ودراســة
االثــار املترتبــة عــن اهمــال
تلــك الدراســات مــن خــال
حتليــل واقــع تلــك الدراســات
خــال املــدة ،2016-2004وحتديــد
نقــاط الضعــف ومكامــن
اخللــل فــي تلــك الدراســات.
و قــدم الباحــث عــدد مــن
التوصيــات تركــزت علــى
االهتمــام مبوضــوع دراســات
اجلــدوى االقتصاديــة للمشــاريع
وعــدم اقــرار أي مشــروع ضمــن

برامــج االســتثمار احلكومــي
دون توفــر دراســة جــدوى
معــده بصــورة علميــة كفــؤة
علــى ان يشــكل فــي كل وزارة
ومحافظــة قســم متخصــص
بأعــداد دراســات اجلــدوى وان
يكــون هنــاك تشــكيل فــي
وزارة التخطيــط مبســتوى
دائــرة مســؤولة عــن اختيــار
املشــاريع وتدقيــق دراســات
اجلــدوى والتركيــز فــي توزيــع
التخصيصــات االســتثمارية.

جامعة بغداد تناقش ضوابط الرقابة على دستورية القوانين
في العراق
ناقشــت كليــة القانــون
بجامعــة بغــداد اطروحــة
دكتــوراه املوســومة (ضوابــط
الرقابــة علــى دســتورية
القوانــن فــي العــراق -دراســة
مقارنــة) للطالــب عبــد
احلميــد عبــد اليمــه جعفــر
مــن فــرع القانــون العــام.
وناقشــت االطروحــة اهميــة
الرقابــة علــى دســتورية
القوانــن  ,واليخفــى مــا
لهــذه الرقابــة مــن اهميــة
فــي حتقيــق مبــدأ الدســتورية
الــذي يعنــي مطابقــة جميــع
التشــريعات للدســتور ,كمــا
تنبــع اهميتهــا مــن االرتبــاط

الوثيــق بــن الرقابــة الدســتورية وحمايــة احلقــوق واحلريــات
العامــة التــي كفلهــا الدســتور ,بــأن ال تطالهــا يــد املشــرع مــن
خــال االنتقــاص منهــا او مــن خــال افراغهــا مــن محتواهــا .
وتضمنــت االطروحــة بابــن  ,تنــاول البــاب االول الضوابــط
احملــددة الطــار واســاليب الرقابــة الدســتورية  ,امــا البــاب الثانــي
فخصــص لبحــث الضوابــط احملــددة لعــدم دســتورية التشــريع
والتــي تضمــن الضوابــط املتعلقــة بقرينــة الدســتورية .

كلية اللغات بجامعة بغداد تصدر ملحقًا صحفيًا باللغة
الفرنسية

مركز احياء التراث بجامعة بغداد ينظم حلقة نقاشية عن
شجاعة المرأة

نظــم مركــز إحيــاء التــراث العلمــي
العربــي بجامعــة بغــداد حلقــة
نقاشــية بعنوان(شــجاعة املــرأة
أم قصــي أمنوذجــا) ألقتهــا رئيــس
قســم اخملطوطاتاألســتاذ املساعد
الدكتــورة إميــان صالــح مهــدي .
وحتدثــت احللقــة عــن دور املــرأة
وســلطت الضــوء علــى امــراة قــل
نظيرهــا ،التــي وضعــت الــروح علــى
الــراح مبخاطــرة بهــا ومبــنتعــول
بهــم مــن اجــل انقــاذ مجموعــة
مــن االبريــاء جلــأوا اليهــا هرب ـا ً مــن
بطــش داعــش اللعــن الــذياقــام

مبجــزرة لرفاقهــم فــي ســبايكر مــن
طلبــة الكليــة العســكرية فــي صالح
الديــن  ،وهــذه املــراة هــي امقصــي من
محافظــة صــاح الديــن ام الربعة اوالد
استشــهد احدهــم مــع زوجهــا فــي
مواجهــة داعــش االرهابــي وانقــذت
هــذه املــرأة عــددا ً مــن الطلبــة حيــث
اخفتهــم علــى شــكل مجموعــات
صغيــرة ملــدة خمســة اشــهروزودتهم
ببطاقــات مزيفــة مــن اجلامعــات
احملليــة الخفــاء هوياتهــم االصليــة .
وكرمــت أم قصــي مــن رئيــس الــوزراء
األســبق حيــدر العبــادي اذ منحهــا
ميداليــة الدولــة وتكفــل بارســالها
الداء فريضــة احلــج علــى نفقــة
احلكومــة العراقيــة  ،صنفــت مــن
وزارة اخلارجيــة االمريكيــة ضمــن
اشــجع عشــرة نســاء فــي العالــم.

رسالة في كلية العلوم للبنات تتوصل ان نوعية مياه نهر دجلة كانت مياه قاعدية ومياه عسرة جدا وبتهوية
الرســالة للكشــف عن املركبــات الهيدروكربونية احللقيــة  PAHsوحتديد
أنواعهــا املســببة للســرطان.حتديد كميــة املركبــات الهيدروكربونيــة
احللقيــة  PAHsومصيرهــا فــي النظــام البيئــي للنهــر لتحديــد جــودة
ميــاه نهــر دجلــة وتأثيرهــا علــى املركبــات الهيدروكربونيــة احللقيــة
 PAHsفــي منطقــة الدراســة.كما تضمنــت الرســالة الكشــف عــن
الهيدروكربونــات العطريــة متعــددة احللقــات ( )PAHsفــي نهــر دجلــة
داخــل مدينــة بغــداد للتحــري عــن التركيــزات ومركبــات املســرطنة
واملــآل وأصــول  PAHsفــي االوســاط اخملتلفــة (الطــور املــذاب باملــاء
 ،اجلســيمات العالقــة ،Macrophyte (Ceratophylum demersum( ،
والرواســب) .واهــم التوصيــات التــي توصلــت اليهــا الدراســة هــي يجــب
ناقشــت كليــة العلــوم للبنــات بجامعــة بغــداد رســالة تقليــل االحتــراق واســتخدام الوقــود بالقــرب مــن ميــاه النهــر ويقتــرح
املاجســتير(التحري عــن ملوثــات الهيدروكربونــات احللقيــة فــي ميــاه معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي املنزليــة والصناعيــة والزراعيــة حــول
نهــر دجلــة ,مدينــة بغــداد) للطالبــة شــذى محمــد خلف.وهدفــت النهــر قبــل تصريفهــا فــي النهــر.

حققــت صحيفــة لغــات التــي طلبــة قســم اللغــة الفرنســية
تصــدر عــن كليــة اللغــات وأســاتذته والتــي تخــص حضــارة
بجامعــة بغــداد إجنــازا ً إعالميــاً العــراق وثقافتــه فــي حقــول اآلداب
متميــزا ً مــع دخولهــا العــام الثاني والفنــون واملعالــم البغداديــة
عشــر مــن مســيرتها الصحفيــة واألطعمــة الشــعبية واملعالــم
متثَــل باصدارهــا ملحقــا صحفيــا احلضاريــة واألثريــة فــي وادي
باللغــة الفرنســية  .وتضمــن الرافديــن .
امللحــق موضوعــات كتبهــا وأبــدى قســم اللغــة الفرنســية

رئاســة وتدريســيني وطلبــة
إبتهاجهــم بهــذا املنجــز الثقافــي
واالعالمــي الــذي يعكــس حــرص
رئاســة القســم واســرته للتواصل
احلضــاري مــع العالــم الناطــق
بالفرنســية لرســم صــورة جميلــة
عــن العــراق وثقافتــه واجنــازات
مؤسســاته العلميــة.

كلية التربية البدنية تنظم ورشة حول الطرق المتعارف
عليها عالميا لكتابة البحث العلمي
نظمــت وحــدة اجمللــة فــي كليــة
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة
فــي جامعــة بغــداد والتــي تصــدر
عنهــا (مجلــة التربيــة الرياضيــة)
وبالتعــاون مــع شــعبة الدراســات
العليــا ورشــة عمــل هامــة للباحثــن
وطلبــة الدراســات العليــا حــول
نشــر البحــوث العميــة فــي اجملــات
العامليــة ،حاضــر فيهــا االســتاذ
املســاعد انســام يعــرب ،واالســتاذ
املســاعد الدكتــور عبــد اجلليــل
جبــار .هدفــت الورشــة والتــي كانــت
بعنــوان (الطــرق املتعــارف عليهــا
عامليــا لكتابــة البحــث العلمــي-
طريقة  IMRADمنوذجــا) الــى تعريــف
الباحثــن واســاتذة الكليــة بالنهــج
اجلديــد الــذي تنهجــه مجلــة الكليــة

للدخــول ضمــن املســتوعبات العامليــة
ســكوباس وتومســن رويترز.وتضمنــت
الورشــة محــاورا عديــدة كان مــن
ابرزهــا ،كيفيــة تنظيــم ورقــة البحــث
بطريقــة او نظام IMRADفقــد مت
اعتمــاد صيغة  IMRADمــن خــال عدد
متزايــد مــن اجملــات األكادمييــة منــذ
النصــف األول مــن القــرن العشــرين.

لقــد أصبحــت بنية  IMRADمهيمنــة
علــى الكتابــة األكادمييــة فــي العلــوم
 ،وعلــى األخــص فــي مجــال الطــب
احليــوي التجريبــي  .يعكــس هيــكل
معظــم مقــاالت اجملــات الصحيــة
العموميــة هــذا االجتــاه .علــى الرغــم
مــن أن بنية  IMRADنشــأت فــي
العلــوم التجريبيــة  ،إال أنهــا تظهــر
اآلن بشــكل منتظــم فــي الدوريــات
األكادمييــة عبــر مجموعــة واســعة
مــن التخصصــات  .اآلن العديــد مــن
اجملــات العلميــة ال تفضــل هــذا
الهيــكل فحســب  ،بــل تســتخدم
أيضــا اختصــار  IMRADكأداة تعليميــة
فــي التعليمــات ملؤلفيهــا  ،وتوصــي
باســتخدام املصطلحــات األربعــة
كعناويــن رئيســة.

األخيرة
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اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق
نظام المقررات القسام هندسة الطب الحياتي في
كلية الهندسة الخوارزمي

اجتمعــت اللجنــة الوزاريــة اخلاصــة بتطبيــق
نظــام املقــررات ألقســام هندســة الطــب احلياتــي
فــي كليــة الهدنســة اخلوارزمــي بجامعــة بغــداد
لدراســة ومناقشــة األســس والشــروط والضوابط
لنظــام املقــررات فــي اجلامعــات العراقيــة  ،تنفيــذا ً
لتوجيهــات وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي فــي تطبيــق نظــام املقــررات التعليمــي
العاملــي والبرامــج الدراســية اخملتلفــة فــي
اجلامعــات العراقيــة واملؤسســات التعليمية كافة
والــذي يحقــق هــذا النظــام مزايــا عديــدة تصــب
فــي مصلحــة الطالــب اجلامعــي واملؤسســة
التعليميــة ومواكبــة التطــورات العلميــة
واالكادمييــة فــي جامعــات بلــدان العالــم املتقــدم..
ومــن خــال االجتماع مت مناقشــة مفــردات وعناوين
الكورســات لنظــام املقــررات لهندســة الطــب
احلياتــي فض ـا ً عــن مناقشــة املــواد التــي تخــص
متطلبــات اجلامعــة والكليــة والقســم العلمــي.

كلية الطب تنظم محاضرة عن اختيار
المجالت المالئمة لنشر البحوث

اختيار باحث من مركز الدراسات الدولية عضوا في اللجنة
المؤقتة النتخابات الجمعية العراقية
اختيــر الباحــث مــن مركــز
الدراســات االســتراتيجية والدوليــة
بجامعــة بغــداد الدكتــور احمــد
علــي العــوادي ضمــن اللجنــة
املوقتــة النتخابــات اجلمعيــة
العراقيــة للعلــوم السياســية .
ويأتــي اختيــار اختيــار هــذه اللجنــة
التأسيســية للجمعيــة العراقيــة
اســتنادا الــى التعليمــات الصــادرة مــن
وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمي
العراقيــة دائــرة البحــث والتطويــر .
وتالفــت اللجنــة مــن عــدد مــن
الباحثــن واألكادمييــن مــن مختلــف
اجلامعــات العراقيــة والتــي ترأســها
الدكتــور محمــد كــرمي كاظــم.

المكتبة المركزية تنظم دورة عن ارشفة الوثائق االلكترونية

نظمــت املكتبــة املركزيــة فــي جامعــة بغــداد حلقــة دراســية
بعنــوان (ارشــفة الوثائــق االلكترونيــة ) القتهــا االمــن العــام
للمكتبــة املركزيــة عائــدة مصطفــى ســلمان  .وهدفــت احللقــة الى
توضيــح آليــة االرشــفة االلكترونيــة ووســائل احلفــظ واالســترجاع

االلكترونــي وطــرق اســتثمار
املعلومــات احملفوظــة  ،كمــا
حتدثــت عــن اهميــة احملفوظــات
والتوثيــق فــي املؤسســات
ومفهــوم طــرق احلفــظ
املتبعــة  ،وذلــك ملــا احدثتــه
املعلوماتيــة ونظــم االتصــاالت
االلكترونيــة احلديثــة ثــورة
حقيقيــة وانقالبــا جذريــا علــى
االســاليب التقليديــة فــي
معاجلــة املعلومــات وحفظهــا
وتداولهــا .

كلية التربية للبنات تعقد ندوة عن المدونات النصية
كمناهج للدراسات اللغوية

كلية التربية ابن الهيثم تنظم حلقة نقاشية حول التنمية
المستدامة
نظــم قســم علــوم احلاســوب
فــي كليــة التربيــة للعلــوم
الصرفــة /ابــن الهيثــم
بجامعــة بغــداد حلقــة
نقاشــية بعنــوان (برنامــج
التنميــة املســتدامة).
وهدفــت احللقــة النقاشــية
الــى التعريــف مبفهــوم
التنميــة املســتدامة واهدافها
و الســبل الــازم اتخاذهــا
لتطبيقهــا فــي العــراق.
وتضمنــت احللقــة النقاشــية
تعريــف التنميــة املســتدامة
علــى انــه مصطلــح اقتصــادي
اجتماعــي يهــدف الــى تطويــر

وســائل االنتــاج بطريقــة ال تــؤدي الــى اســتنزاف املــوارد الطبيعية
لضمــان دميومتهــا لالجيــال القادمــة وتلبيــة احتياجــات اجليــل
احلالــي دون هــدر حقــوق االجيــال القادمــة و خطــة التنميــة
املســتدامة .واوصــت احملاضــرات بضــرورة اقامــة النــدوات واحللقــات
النقاشــية فــي اجلامعــات لغــرض التعريــف بالتنميــة املســتدامة
واهدافهــا وضــرورة تطبيقهــا فــي العــراق.

كلية العلوم تبحث مع وفد من الجامعات الماليزية امكانية
اعداد برنامج مشترك للتوأمة
اســتقبلت كليــة العلــوم
فــي جامعــة بغــداد وفــد مــن
اجلامعــات املاليزيــة بهــدف فتــح
افــاق التعــاون العلمــي واالكادميي
املشــترك بــن اجلانبــن.
والتقــى عميــد الكليــة االســتاذ
الدكتــور رائــد كامــل ناجــي
بالضيــوف الزائريــن وجــرى
فــي التعريــف بكليــة العلــوم
واقســامها العلميــة وتاريخهــا
االكادميــي ومناهجهــا الدراســية
وطبيعــة الدراســة فيهــا
وانفتاحهــا علــى املؤسســات
التعليميــة والبحثيــة العامليــة
لتبــادل اخلبــرات وتعزيــز التعــاون
علــى الصعــد البحثيــة
والعلميــة .

أقامــت وحــدة التعليــم الطبــي املســتمر فــي
كليــة الطــب بجامعــة بغــداد محاضــرة علميــة
بعنــوان ( ،)Selection the suitable Journalالقيــت
مــن قبــل املــدرس الدكتــور عمــار أســماعيل
كاظــم التدريســي فــي اختصــاص علــوم
احلاســبات فــي الكليــة.
وتضمــن اللقــاء االســتعداد املشــترك لتهيئــة بنــود اتفاقيــة برنامــج
  وتناولــت احملاضــرة كيفيــة اختيــار اجملــات
للتوأمــة بــن كليــة العلــوم فــي جامعــة بغــداد ونضيراتهــا فــي
العلميــة الرصينــة واملالئمــة للتعليمــات الصــادرة
تخصصــات اجلامعــات املاليزيــة بعــد اســتحصال املوافقــات اخلاصــة
مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي،
بذلــك ،ويشــمل دراســة الطلبــة فــي مراحــل دراســتهم االولــى فــي
واحلصــول علــى قائمــة مجــات ال (،)Scopus
ماليزيــا ومنحهــم شــهادة تخــرج مــن اجلامعتــن وتدريــب االســاتذة
والبحـ�ث بإسـ�تعما(ل(�springer Journal Sug
فــي مختبــرات اجلامعــات املذكــورة واالطــاع علــى االمكانيــات املتوفــرة
gester, Elsevier Journal Finder, S J R : Scienفيهــا وامكانيــة ان يكــون االشــراف فــي الدراســات العليــا مشــتركا،
inder, S J R : Scientific(tific Journal Rankings
.)Journal Rankings
فضــا عــن العديــد مــن البرامــج البحثيــة والتعليميــة املشــتركة
وأوصــى احملاضــر بضــرورة الدقــة فــي اختيــار
االخــرى .
اجمللــة العلميــة الرصينــة التــي تناســب تطلعــات
ندوة في كلية اللغات تناقش إنعكاس التفاعل الحضاري
الباحــث فــي اختصاصــه ،مــع مراعــاة أســم اجمللة
باألحــرف بالشــكل املضبوط ،إذ ان هنــاك العديــد نظــم قســم اللغــة االنكليزيــة
مــن اجملــات حتمــل أســماء شــائعة ،ولكنهــا فــي كليــة اللغــات نــدوة علميــة
ليســت ضمــن مســتوعبات( ،)Scopusاو املواقــع بعنــوان ( التفاعــل بــن احلضــارات
الرســمية التــي مت التطــرق اليهــا اعــاه.
و العوائــق التــي تقــف بوجــه
هــذا التفاعــل) بحضــور عــدد مــن
باحثــي وتدريســيي القســم .
وتضمنــت النــدوة ع ـ ّدة محــاور
أبرزهــا  ،دراســة التواصــل مابــن
متحدثــي اللغــات الذيــن ميثلــون
وجهــات حضاريــة متباينة  ،دراســة و الهــدف مــن النــدوة بيــان اســلوب اي مجتمــع ومامييــزه عــن اجملتمعــات
التداوليــة مــا بــن احلضــارات  ،األخــرى ،وإيضــاح الفــرق مابــن البلــدان واللغــات فــي مفهــوم األدب
دراســة أمنــاط اللغــة بــن متحدثني علــى الصعيــد االجتماعــي واللغــوي والفكــري ومــا يشــتمل عليــه مــن
بلغــات مختلفــة والتفــاوت املعرفــة واالهتمامــات املشــتركة التــي تربــط ابنــاء اجملتمــع الواحــد.
وشــارك فــي تقــدمي األوراق البحثيــة عــدد مــن الباحثــن فــي الكليــة .
مــا بــن االســلوب التواصلــي.

أقــام قســم اللغــة
االنكليزيــة بكليــة التربيــة
للبنــات بجامعــة بغــداد
ندوتــه اللغويــة املوســومة
(املدونــات النصيــة كمناهــج
للدراســات اللغويــة)
وتناولــت النــدوة مقدمــة
عــن علــم املدونــات النصيــة
واهميــة حتليــل النصــوص
وتوضيــح ادوات لغويــات املتون
وكيفيــة حتليــل النصــوص
اللغويــة واتخــاذ الدراســات
اللغويــة للمدونــات النصيــة
كمنهــج لتحليــل اخلطــاب
فضــا عــن عــرض كيفيــة
اتخــاذ الدراســات اللغويــة
للمدونــات النصيــة كمنهــج

لتحليــل اخلطــاب السياســي
وتبيــان لبعــض جوانــب
القــوة باســتخدام املدونــات
النصيــة مــع علــم االســلوب.
وخرجــت النــدوة بعــدد مــن
التوصيــات أهمهــا التأكيــد
علــى ضــرورة ادراج الدراســات
اللغويــة للمدونــات النصيــة

ضمــن املــواد التــي تــ ًدرس
فــي الدراســات العليــا فــي
قســم اللغــة االنكليزيــة و
تشــجيع البحــث العلمــي
ضمــن مجــال الدراســات
اللغويــة للمدونــات النصيــة
للباحثــن وطلبــة الدراســات
العليــا .

كلية الهندسة الخوارزمي تشارك في المؤتمر
الدولي الثاني لتقنيات الهندسة المستدامة
سكرتير التحرير
حيدر محمد الرماحي

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

اإلشراف اللغوي

شــارك التدريســي فــي قســم هندســة امليكاترونكــس
بكليــة الهندســة اخلوارزمــي فــي جامعــة بغــداد االســتاذ
املســاعد الدكتــور ماهــر يحيــى ســلوم فــي املؤمتــر الدولي
الثانــي لتقنيــات الهندســة املســتدامة واملقــام علــى
قاعــة اجلامعــة التقنيــة الوســطى/معهد التكنولوجيــا.
هــدف املؤمتــر الــى توفيــر منصــة دوليــة لألكادمييــن
والباحثــن واملهندســن لعــرض نتائــج ابحاثهــم واحلفــاظ
علــى البيئــة وكذلــك ترســيخ مفهــوم الهندســة
املســتدامة.
وتســنم الدكتــور ســلوم منصــب مقــرر اجللســة األولــى
للمؤمتــر والتــي تناولــت محــور امليكانيــك والــذي يتوافــق
مــع تخصصــه وخبراتــه العلميــة فــي هــذا اجملال وحســب
اختيــار اللجنــة التحضيريــة للمؤمتــر.
وفــي نهايــة املؤمتــر حصــل الدكتــور يحيــى ســلوم علــى
درع املشــاركة والتميــز والــذي قــدم لــه مــن اجلهــة
الراعيــة للمؤمتــر.
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