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رئيــس جامعــة  تــرأس مســاعدي 
بغداد للشــؤون االداريــة والعلمية كالً 
مــن االســتاذ الدكتــور حســن حميد 
كــرمي واالســتاذ املســاعد الدكتــور 
اللطيــف  عبــد  فاضــل  اســامة 
جميــع  ضــم  موســعا  اجتماعــا 
ــعب  ــة والش ــام اجلامع ــدراء اقس م
االداريــة والعلميــة علــى حــد ســواء 
.وناقــش اجملتمعــون عــدة موضوعــات 

رئاسة جامعة بغداد تعقد اجتماعا موسعًا لمدراء االقسام والشعب العلمية كافة

الوطنــي  التصنيــف  منهــا 
للجامعــات العراقيــة والعمــل علــى 
ــاالداء الوظيفــي والســعي  االرتقــاء ب
ــة  ــب املتقدم ــق املرات ــدؤوب لتحقي ال
جلامعــة بغــداد فضــال عــن مناقشــة 
ــة  ــاس درج ــتمارة قي ــه اس ماتضمنت
االداء املؤسســي للجامعــات .كمــا 
بغــداد  جامعــة  رئاســة  اكــدت 
ــى ضــرورة ســرعة اجنــاز االعمــال  عل

ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــا م ــة به املوكل
العلميــة  فضــال  الطــرق  احــدث 
ــة  ــفة االلكتروني ــل باالرش ــن العم ع
فــي  حالــة صحيــة  باتــت  التــي 
العلمــي  اخملــزون  علــى  احلفــاظ 
اجلامعــات  ام  لنتاجــات  والبحثــي 
ــتعرضت  ــاع اس ــة االجتم ــي نهاي .ف
مديــر قســم ضمــان اجلــودة االســتاذ 
عبــد  محمــد  يســرى  الدكتــورة 

االداء  درجــة  قيــاس  اســتمارة  اهلل 
املؤسســي للجامعــات احلكوميــة 
محــاور  عــدة  تضمنــت  والتــي 
ــتفيضة  ــة املس ــت للمناقش خضع
منهــا محــور اداء االقســام العلميــة 
ــن  ــال ع ــة فض ــاطات العلمي والنش
االداء املالــي واالداري كمــا تضمــن 
البنــى  مناقشــة  االخيــر  احملــور 
ــات. ــة الم اجلامع ــة واخلدمي املســاعد التحتيت مــن  كل  اســتقبل 

ــتاذ  ــداد  االس ــة بغ االداري بجامع
الدكتــور حســن حميــد كــرمي 
لرئاســة  العلمــي  واملســاعد 
املســاعد  االســتاذ  اجلامعــة 
الدكتــور اســامة فاضــل عبــد 
اللطيــف الوفــد اليابانــي برئاســة 
الســفير ناوفومــي هاشــيموتو .
ضمــن  الزيــارة  هــذة  وتأتــي 
ــة االداب  ــن كلي ــرم ب ــاق املب االتف
وجامعــة  االم  اجلامعــة  فــي 
ــذ عــام 2017  ــة من نشــيبا الياباني
ــي  ــب اليابان ــح اجلان ــد ان افتت بع
مختبــراً للغــة فــي كليــة  االداب .

تشــيبا  جامعــة  رئيــس  واكــد 
اليابــان  ان  ســاكاي  كيكــو 
ــات  ــيع االتفاقي ــى توس ــعى ال تس
االداب  كليــة  مــع  االكادمييــة 
لفتــح قســم اللغــة اليابانيــة 
مبدئيــة  موافقــة  بعــد  فيــه 
الكليــة  عميــد  ابداهــا 

الجامعة االم تستقبل السفير الياباني والوفد المرافق له

عايــد. فليفــل  صــالح  الدكتــور  االســتاذ 
كمــا تضمنــت الزيــارة تبــادل اخلبــرات بــن اجلانبــن 
ــن  ــكال البلدي ــة ل ــة ومكتبي ــاالت بحثي ــن زم ضم
اليابانيــة  العلميــة  اخلبــرات  مــن  واالســتفادة 
وتوظيفهــا ضمــن املســيرة العلميــة الم اجلامعات.
يذكــر ان اجلانبــن قــد اكمــال اجتماعهــا فــي نــدوة 

علميــة فــي مقــر الســفارة اليابانية فــي بغــداد بحضور 
رئيــس اجلامعــة العراقيــة االســتاذ الدكتــور علــي 
اجلبــوري وعــدد من رؤســاء اجلامعــات العراقية الســابقن 
وبحضــور مستشــار العالقــات الثقافيــة والشــؤون 
العامــة فومينــوري بوكوتيــة ، علمــاً ان االجتمــاع يعقــد 
ــو . ــي طوكي ــرى ف ــارة اخ ــداد ون ــي بغ ــارة ف ــنوياً ت س

بغــداد  جامعــة  حققــت 
علــى  الثانــي  للعــام 
ــداً فــي  التوالــي اجنــازاً جدي
تصنيــف التاميــز البريطانــي 
الفضــل اجلامعــات العامليــة 
ــر  ــادس عش ــداره الس بأص
ــة )801- ــام 2020 مبرتب للع

 )1396( اصــل  مــن   )1000
فــي  داخلــة  جامعــة 
بأشــتراك  و  التصنيــف 
ــا  ــة مت تقييمه 1800 جامع
وبزيــادة  دولــة   92 مــن 
مصنفــة  جامعــة   )138(
مقارنــة بالعــام املاضــي.                                        
ويعــد هــذا االجنــاز حتقيقــاً 
ــداف  ــن اه ــدف االول م لله
البرنامــج احلكومــي لــوزارة 
ــي والبحــث  ــم العال التعلي
العلمــي ))اعتبــار دخــول 
اجلامعــات العراقيــة فــي 
العامليــة  التصنيفــات 
جلــودة  ومؤشــر  كهــدف 
فــي  العالــي  التعليــم 

جامعة بغداد تصنف ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020

العــراق(( وتنفيــذاً  للخطــة الســتراتيجية 
ــذا  ــي ه ــداد )2018-2022(.ويأت ــة بغ جلامع
ــر  ــة معايي ــق خمس ــى وف ــف عل التصني
البحــث  التدريــس,   ( منهــا  اساســية 
الــواردات  االقتبــاس,  نســبة  العلمــي, 

ــد  ــة (، وق ــمعة الدولي ــة و الس الصناعي
فقــط  عراقيتــان  جامعتــان  صنفــت 
بغــداد  )جامعــة  هــي  و   2020 لســنة 
ــة  ــة التكنولوجي ــي و اجلامع ــام الثان للع

لهــذا العــام(.

مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية يزور مجمع الوحدة السكان الطلبة
ــة  ــؤون االداري ــداد للش ــة بغ ــس جامع ــاعد رئي زار مس
االســتاذ الدكتــور حســن حميــد كــرمي مجمــع الوحــدة 
الســكان الطــالب والكائــن فــي منطقــة بــاب املعظــم 
والتابــع الــى قســم شــؤون االقســام الداخليــة بجامعة 
ــور  ــتاذ الدكت ــة االس ــي اجلول ــيادته ف ــق س ــداد وراف بغ
فيصــل غــازي محمــد مديــر قســم االقســام الداخليــة 

وامــن اجملمــع واملــالك االداري للمجمــع املذكــور.
واطلــع كــرمي علــى طبيعــة اخلدمــات املقدمــة للطلبــة 
واملرافــق  واملطابــخ  واملمــرات  الغــرف  بــن  وجتــول 

الصحيــة والقاعــات الدراســية.
ــات  ــل كل املعوق ــرورة تذلي ــى ض ــاعد عل ــد املس واك
ــددا  ــة مش ــا الطلب ــه ابنائن ــي تواج ــات الت والصعوب
علــى تهيئــة االجــواء الدارســية املناســبة ونحــن فــي 

ــي. ــام الدراس ــة الع بداي
ــارة لســاعات متاخــرة مــن الليــل  واســتمرت هــذه الزي
واعــرب مســاعد رئيــس اجلامعــة عــن شــكره وتقديــره 
ــة  ــة وللجهــود املبذول ــر االقســام الداخلي للســيد مدي
ــي ام  ــة ف ــام الداخلي ــع االقس ــاء بواق ــل االرتق ــن اج م

ــات. اجلامع

االســتراتيجية  الدراســات  مركــز  مديــر  بحثــت 
والدوليــة االســتاذ الدكتــورة ابتســام محمــد العامــري 
ــة ســبل التعــاون  ــاع العراقي مــع وفــد مــن وزارة الدف
العامــري علــى  . وقالــت  اجلانبــن  بــن  املشــترك 
ــتراتيجية  ــات االس ــز الدراس ــاء إن مرك ــش اللق هام
ــن  ــر م ــك الكثي ــداد ميتل ــة بغ ــي جامع ــة ف والدولي
ــة والتــي مــن  ــرات العلمي ــن لديهــم اخلب ــراء الذي اخلب
ــات  ــكرية باملعلوم ــة العس ــد املؤسس ــن ان ترف املمك
ــن   ــا االم ــن طريقه ــزز ع ــي تع ــة الت ــة الرصين العلمي

مركز الدراسات الدولية يبحث مع وفد من وزارة الدفاع سبل التعاون المشترك بين 
الجانبين

، مضيفــة ان التعــاون بــن املركــز ووزارة الدفــاع 
ســيتم فــي القريــب العاجــل للمباشــرة بعــد 
النــدوات العلميــة واملؤمتــرات واقامــت النــدوات التــي 
مــن شــأنها ان ترفــد اجلانبــن باملعلومــات العلميــة 
ــه  ــذي ترأس ــد ال ــى الوف ــه، اثن ــن جهت ــة . م الرصين
ــز  ــل مرك ــى عم ــاعدي عل ــام الس ــن وس ــواء الرك ال
الدراســات فــي تقــدمي اخلدمــات واالستراتشــارت 
ــز  ــع مرك ــة م ــة املتعاون ــات احلكومي ــى املؤسس ال

الدراســات االســتراتيجية والدوليــة .

طالب من كلية التربية الرياضة 
يحصد الميدالية الذهبية في 

بطولة أسيا لبناء االجسام
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اقــام قســم ضمــان اجلــودة فــي رئاســة 
ــر  ــدد كبي ــم ع ــاع ض ــداد اجتم ــة بغ جامع
مــن تشــكيالت اجلامعــة ملناقشــة التصنيف 
ــرة  ــت مدي ــات . وبين ــودة اجلامع ــي جل الوطن

رئاسة جامعة بغداد تناقش التصنيف الوطني لجودة الجامعات

قســم ضمــان اجلــودة االســتاذ الدكتــورة 
يســرى محمــد عبــد اهلل  اكــدت فيهــا علــى 
ضــرورة التــزام تشــكيالت اجلامعــة بتحقيــق 
الفائــدة لــكل تدريســيي اجلامعــة مــن خــالل 

قاعــدة  بتحديــث  العمــل 
الــى  .والتطــرق  البيانــات  
 lmpact Ranking تصنيــف 
واملعلومــات املرســلة فيــه 
اجملتمعــون  ناقــش  كمــا   ،
تقــومي اداء سياســة جامعــة 
ــق  ــر وتطبي ــي توفي ــداد ف بغ
مــن  الســالمة  متطلبــات 
الرقابــة  تقريــر  خــالل 
فضــال   ، االحتــادي  املاليــة 
جاهزيــة  مناقشــة  عــن 
مبلــف  اخلاصــة  البيانــات 
التصنيــف الوطنــي لكليــات 
اجلامعة،والعمــل علــى حتديد 
جهــة اعتمــاد برامجيــة مــن 
ــا  ــي مم ــم العلم ــل القس قب
ــداف  ــات واه ــق متطلب يحق

التصنيــف العامليــة .

االلكترونيــة  احلاســبة  مركــز  مديــر  عقــد 
الدكتــور ســامر ســامي حســن لقــاًء مــع مديــر 
ــة  ــة اجلنوبي ــة التقني ــبة باجلامع ــز احلاس مرك
ــر قســم اجلــودة  ــار ومدي االســتاذ علــي عبداجلب

تعاون علمي تقني بين مركز الحاسبة والجامعة التقنية الجنوبية

ــة  ــة اجلنوبي ــة التقني ــي اجلامع ــة ف واالعتمادي
ــؤي ادوارد مــن  ــور ل ــد عــالء و الدكت ــور زي الدكت
ــة  ــراكة اكادميي ــيس ش ــداد لتأس ــة بغ جامع
التدريبيــة  الــدورات  واقامــة  تنظيــم  فــي 

االستشــارات  تفعيــل  مــع 
احللــول  فــي  االكادمييــة 
ــة حســب  املؤسســاتية الذكي
ــج  ــات واملناه ــات املعلوم تقني
ــي  ــات الت ــة واالمتحان التدريبي
توفرهــا الشــركات العامليــة.

للــدور  تعزيــزا  ذلــك  وجــاء 
احلاســبة  ملركــز  الريــادي 
جامعــة  فــي  االلكترونيــة 
الشــراكات  عبــر  بغــداد 
اجلهــات  مــع  االكادمييــة  
احللــول  فــي  العامليــة 
املؤسســاتية،  املعلوماتيــة 
ــي  ــج احلكوم ــذا للبرنام وتنفي
اخلبــرات  مــن  لالســتفادة 
ــاون  ــة بالتع ــة والعاملي الوطني
العراقيــة  اجلامعــات  مــع 
لتطويــر االداء فــي املؤسســات 
ــاص. ــاع اخل ــة والقط احلكومي

احيــاء  مركــز  مديــر  زار 
ــي  ــي  العرب ــراث العلم الت
ــد  ــور مجي ــتاذ الدكت األس
وزارة  طــراد  مخلــف 
والســياحة  الثقافــة 
فــي  وكان  واآلثــار 
ــة  ــر  الثقاف ــتقباله وزي اس
األســتاذ الدكتــور عبــد 
ــت  ــر احلمداني .وهدف االمي
الزيــارة إلــى التباحــث فــي 
تنفيــذ  مشــروع دراســة 
ــي دار  ــة ف ــق العراقي الوثائ
ــق الوطنية  ــب والوثائ الكت
بتاريــخ  تتعلــق  التــي 

افاق تعاون علمية جديدة بين مركز احياء التراث ووزارة الثقافة واالثار

فــي  العهــود  العــراق 
وامللكيــة  العثمانيــة 
والوقــوف  واجلمهوريــة 
املوضوعــات  علــى 
السياســية واالقتصاديــة 
والتربويــة   واالجتماعيــة 
هــذه  تضمنتهــا  التــي 
الوثائــق لالفــادة منهــا فــي 
ــي  ــكالت الت ــة املش دراس
اجملتمــع  يعانــي  منهــا 
حاليــاً وامكانيــة ايجــاد 
حلــول مماثلــة لهــا فــي 

الوثائــق..  هــذه 

دعــت كليــة الهندســة شــركة انتــون النفطيــة 
ــر  ــة املدي ــراق برئاس ــي الع ــة ف ــة العامل الصيني
املفــوض دونالــد ليــو لزيــارة قســم النفــط لالطالع 
والتنســيق  لتعــاون مســتقبلي مشــرك يشــتمل 
علــى عــدة جوانــب مثــل اقامــة املؤمتــرات العلمية 
ــة الصيفــي وايجــاد فــرص عمــل  ــب الطلب و تدري

كلية الهندسة بجامعة بغداد تخطو نحو االتفاق مع احدى الشركات العالمية في 
مجال النفط والطاقة

خلريجــي الكليــة مبختلــف اختصاصاتهــا مــن 
ــرات  ــة اخلب ــة الهندس ــة  كلي ــاب طلب ــل إكس اج
واملهــارات العلميــة والعمليــة خصوصــاً فــي 
ــو  ــة ج ــم بطبيع ــم وتعريفه ــال اختصاصاته مج
العمــل املهنــي عبــر الزيــارات التــي تضم األســاتذة 
والطلبــة للشــركات و املصافــي اخلارجيــة ميكنهــن 
ــاج  ــير االنت ــل وس ــة العم ــى طبيع ــالع عل االط
بصــورة واقعيه.مــن جهتــه، أوضــح الوفــد الزائــر أن 
الهــدف تبــادل العلميــة يكمــن فــي أطــالع طــالب 
االقســام العلميــة علــى احــدى أهــم الصناعــات 
ــذه  ــن ه ــئ م ــراق وماينش ــي الع ــم وف ــي العال ف
الصناعــات مــن أعمــال أنتاجيــة ومايرافقهــا 
ــعرون  ــى يش ــات حت ــات للملوث ــض املعاجل ــن بع م
ــم  ــة وظائفه ــتهم وماهي ــة دراس ــة بأهمي الطلب

ــم . ــد تخرجه ــتقبيلة بع املس

ــي  ــوم ف ــة العل ــد كلي ــى عمي التق  
جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور رائــد 
ــم االرض  ــم عل ــة قس ــي ورئيس ــل ناج كام
االســتاذة الدكتــورة منال شــاكر الكبيســي 
بوزيــر  القســم  منتســبي  مــن  وعــدد 
ــي  ــر احلمدان ــد االمي ــور عب ــة الدكت الثقاف
وزارة  مــع  مشــترك  التعــاون  لبحــث  
الثقافــة مبــا يحقــق املنفعــة بــن الطرفــن 
ــة. ــتركة كاف ــاالت املش ــي اجمل ــيق ف والتنس

ــة  ــادة كلي ــه عم ــى توجي ــاء ال ــدف اللق وه
الــى  دعــوة  االم  اجلامعــة  فــي  العلــوم 
ــي وزارة  ــار ف ــراث واالث ــة للت ــة العام الهيئ
ــراث اجليولوجــي  الثقافــة حلضــور مؤمتــر الت
ــينظمه  ــذي س ــة ال ــياحة اجليولوجي والس
احلــادي عشــر  فــي  االرض  علــم  قســم 
. املقبــل  الثانــي  تشــرين  شــهر  مــن 

وتنــاول اللقــاء ســبل التعــاون العلمــي 
فيمــا  املشــترك،..  البحثــي  الثقافــي 
العامــة  والهيئــة  الثقافــة  وزارة  أعربــت 
للتــراث واالثــار الــى دعــم املؤمتــر بالوســائل 
كافــة ومشــاركة قســم البحــوث فــي 
علــوم  فــي  بالقــاء محاضــرات  الهيئــة 
ــوف  ــة )كه ــا التاريخي ــا ومعامله اجليولوجي
ــياحة  ــوار والس ــاوة، االه ــرة س ــار، بحي الط
البيئيــة، حركــة الكثبــان الرمليــة وتأثيرهــا 
علــى املواقــع االثريــة، وادي االبيــض وظاهــرة 
ــري او  ــن التح ــال ع ــة(، فض ــار املندرس االنه
ــاء  ــال اجليوفيزي ــح او اعم ــب او املس التنقي
والتحســس  املغناطيســي  واملســح 
الــدار  اشــراك  جانــب  الــى  النائــي، 
العراقيــة لالزيــاء بعــرض خــاص لالزيــاء 
تقيمــه  تشــكيلي  ومعــرض  التاريخيــة 
ــاح . ــوم االفتت ــي ي ــون العامــة ف ــرة الفن دائ

كلية العلوم بجامعة بغداد تبحث 
سبل التعاون العلمي البحثي الثقافي 

المشترك مع وزارة الثقافة 

ــخ  ــف التاري ــوث و متح ــز بح ــر مرك ــل مدي حص
الطبيعــي العراقــي فــي جامعــة بغــداد االســتاذ 
ــراع  ــراءة اخت ــى ب ــور رزاق شــعالن عــكل عل الدكت
ــال  ــوي فع ــد حي ــع مبي ــوان )تصني ــتركة بعن مش
Euca- ــوس ــات اليوكالبت ــار لنب ــت الطي ــن الزي  م
 Anisops sardea ضــد احلشــرة املائيــة .lyptus sp
لتحســن مســتوى االنتــاج فــي مــزارع االســماك 

ــة (. الصناعي
إذ اجريــت هــذه الدراســة بالتعــاون مــا بــن مركــز 
بحــوث و متحــف التاريــخ الطبيعــي العراقــي فــي 
ــة  ــوم بجامع ــة العل ــي كلي ــي ف ــم البيولوج قس

بغــداد .
ويذكــر أن هــذه احلشــرة التــي تعــود الــى العوامات 
، قــد ســببت الكثيــر مــن اخلســائر املاديــة ملفاقس 
االســماك ، بســبب إفتراســها ليرقــات االســماك 
عنــد مراحل منوهــا االولى بعــد الفقــس ، خصوصاً 
بعــد إطــالق اليرقــات الــى احــواض التنميــة الــى 
اصبعيــات ، ممــا جعــل دراســة مكافحتهــا بشــكل 
حيــوي و طبيعــي محــل دراســة كل مــن الباحثــن 
ــماك و  ــات االس ــة ان يرق ــاله ، خاص ــن اع املذكوري
ــي  ــدات الت ــة املبي ــا مقاوم ــا ال ميكنه اصبعياته
تخــص مكافحــة احلشــرات املائيــة ، و تتــرك هــذه 
املبيــدات آثــارا ســلبية علــى صحــة االنســان بعــد 

اســتهالك حلــوم هــذه االســماك .
ومت التخلــص فــي هــذه البــراءة مــن احلشــرة املائية 
العوامــة مــن احــواض التنميــة دون تشــكيل خطر 
يهــدد حيــاة االســماك او االنســان علــى الســواء ، 
ــى  ــة ال ــة احلديث ــر الدراســات العاملي إذ تتجــه اكث
ــتعاضة  ــة و االس ــدات الكيميائي ــر املبي ــل اث تقلي
عنهــا باملبيــدات احليويــة الطبيعيــة  حفاظــاً 

علــى البيئــة و الصحــة العامــة.

مدير متحف التاريخ الطبيعي 
بجامعة بغداد يحصل على براءة اختراع 

عن تصنيع مبيد حيوي ضد الحشرة 
المائية

ــداد  ــة بغ ــة جامع ــون اجلميل ــة الفن ــت كلي حصل
علــى  جائــزة افضــل اخــراج  فــي مهرجــان ” 
ــام  ــدورة 12 ” املق ــرحية ال ــوس املس ــيات طق عش

تدريسي من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد يحصد جائزة افضل 
اخراج في مهرجان عشيات طقوس المسرحية في االردن

ــي. ــي امللك ــز الثقاف ــرح املرك ــى مس ــان عل ــي عم ف
وحصــل )مســرح احلكواتــي والفرجــة الشــعبية( 
ــون  ــر كاظــم مــن قســم الفن للمخــرج  الدكتورزهي

املســرحية   واحلاصــل علــى جائــزة 
أفضــل مخــرج علــى اربــع جوائــز 
مهمــة فــي املهرجــان ، فضــال عن 
جوائــز فخريــة جلميــع املشــاركن 

فــي العمــل املســرحي .
مشــاركة  أن  كاظــم  واشــار 
ــد  ــل الوف ــزة ، اذ حص ــراق ممي الع
ــي كل  ــز ف ــى جوائ ــي  عل العراق
العــراق  حصــل  فقــد  اجملــاالت 
عمــل  أفضــل  جائــزة  علــى 
اخــراج  وافضــل  مســرحي 
كمــا  ســينوغرافيا  وأفضــل 
تلقــى مــالك املســرحية باقــة 
ــي  ــة ف ــفارة العراقي ــن  الس ورد م
عمــان تعبيــرا عــن االمتنــان لهــذا 

. املســرحي  اإلبداعــي  املنجــز 

نشــر مديــر مركــز الدراســات االســتراتيجية 
ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــي جامع ــة ف والدولي

تدريسي من مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد ينشر بحثا حول اثر 
النفط في التوجه االمريكي الصيني

ــوان )  ــا بعن ــا علمي ــي بحث ــع العل ــليم كاط س
ــي  ــي الصين ــه االمريك ــي التوج ــط ف ــر النف اث
ــام 2003  ــد ع ــي بع ــج العرب ــة اخللي ــاه منطق جت
ــة  ــرته مجل ــذي نش ــي ال ــث العلم ــوان البح عن
ــات  ــز الدراس ــن مرك ــث م ــة لباح ــات دولي دراس
دوليــة  دراســات  فــي مجلــة  االســتراتيجية ( 
ــابع  ــا الس ــي عدديه ــز ف ــن املرك ــدر ع ــي تص الت

والســبعن والثامــن والســبعن .
ــي  ــه االمريك ــه التوج ــي بحث ــي ف ــش العلم وناق
ــي وابعــاده  الصينــي جتــاه منطقــة اخلليــج العرب
االســتراتيجية املهمــة فــي املنطقــة كونهــا 
جــذب  ومركــز   ، للطاقــة  رئيســاً  مصــدراً 
لالســتثمارات االجنبيــة الســيما فــي مجــال 
الطاقــة ، وعليــه فقــد اخــذت السياســة اخلارجية 
جتــاه  والصــن  االمريكيــة  املتحــدة  للواليــات 
منطقــة اخلليــج العربــي ابعــادا مختلفــة ، نظــرا 
ــرار  ــع الق ــر صان ــي ادراك وفك ــة ف ــة املنطق ملكان
ســواء فــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة او الصــن 
وهــو مــا حفــز الدولتــن الــى الســعي نحــو 
ــا  ــدم مصاحلهم ــا يخ ــة مب ــذه املنطق ــف ه توظي

ــداف . ــة االه ــة ثابت ــن سياس وضم

التدريســية  اختيــار  مت 
علــوم  قســم  فــي 
ــة  ــة التربي ــرآن  بكلي الق
للبنــات األســتاذ الدكتــور 
ســاجدة طــه محمــود 
مجلــس  عضويــة  فــي 
Mari- أكادمييــة  “حتريــر 

اختيار تدريسية من كلية التربية 
للبنات ضمن مجلس تحرير مجلة دولية 

في روسيا
 ”inskaya Academy
الدوليــة للنشــر فــي 
 , موســكو   – روســيا 
ــر  ــة حتري ــة هيئ وعضوي
فــي  العلميــة  اجمللــة 
 Mariinskaya“ ــة أكادميي

”Academy
ويذكــر ان للتدريســية 
مــن  العديــد  لهــا 
املشــاركات والنشــاطات 
ــالد. ــارج الب ــة خ ــة العلمي ــة البيئي ــم الهندس ــية قس ــاركت التدريس ش

ــتاذ  ــداد االس ــة بغ ــة بجامع ــة الهندس ــي كلي ف
املؤمتــر  فــي  اســماعيل  زيــاد  زينــب  الدكتــور 
ــات  ــة املعلوم ــرين ألنظم ــث والعش ــي الثال الدول
Information Sys- )وتطبيقــات التقنيــات احلديثــة 

 )tems, Technologies and Applications-2019
ــات  ــدا بالوالي ــة فلوري ــي والي ــاده ف ــذي مت انعق وال

ــوم: ــا املوس ــة ، ببحثه ــدة االمريكي املتح
 A Novel Application of Polyvinyl chloride
 )PVC( Waste Material to Replace Membrane
 in Microbial Fuel Cell Treating Actual Potato

Chips Processing Wastewater
وتنــاول البحــث امكانيــة االســتفادة مــن اخمللفــات 
البالســتيكية )مــادة البولــي فنايــل كلوريــد( 
املطروحــة للبيئــة واســتخدامها ألول مــرة كحاجز 
فاصــل بــن حجرتــي الكاثــود واالنــود كبديــل عــن 
الغشــاء اخلــاص لهــذا الغــرض فــي خليــة الوقــود 
ــا  ــة البكتري ــى فعالي ــد عل ــي تعتم ــوي الت احلي
التــي يتــم تنميتهــا فــي ظــروف ال هوائيــة علــى 
ــة  ــات العضوي ــود لغــرض هضــم امللوث قطــب االن
ــرر  ــا حت ــج عنه ــي ينت ــة والت ــاه العادم ــي املي ف
الكاثــود  قطــب  الــى  وانتقالهــا  االلكترونــات 
ــث  ــذا البح ــي ه ــي ومت ف ــار الكهربائ ــاج التي إلنت
ــاه  ــة مي ــوي ملعاجل ــود احلي ــة الوق ــتخدام خلي اس
ــق  ــاج رقائ ــل انت ــن معام ــي م ــرف الصناع الص
ــة النظيفــة  ــة الكهربائي ــاج الطاق البطاطــا وانت

ــد. ــي آن واح ف
ويذكــر ان البحــث فــاز بجائــزة االفضــل مضمونــا 
اخلاصــة  البحــوث  جلســة  ضمــن  وعرضــا 

احلديثــة.   التقنيــات  بتطبيقــات 

كلية الهندسة بجامعة بغداد 
تشارك في مؤتمر دولي بالواليات المتحدة 

االمريكية

ــارة  ــي زي ــة اخلوارزم ــة الهندس ــت كلي نظم
وزارة  فــي  والتطويــر  البحــث  هيــأة  الــى 
ــة  ــد الكلي ــة عمي ــادن برئاس ــة واملع الصناع
الدكتــور محمــد عبــد عطيــة  االســتاذ 
اخلريجــن  الطلبــة  مــن  وعــدد  الســراج 

االوائــل املبدعــن .

كلية الهندسة الخوارزمي تنظم آلية تعاون مع هيأة البحث والتطوير في وزارة 
الصناعة والمعادن

الهيــأة  عــام  مديــر  الوفــد  اســتقبل   و 
جعفــر  ال  فخــري  عبدالغنــي  املهنــدس 
ــن  ــأة م ــبن الهي ــن منتس ــة م ــع مجموع م
ــبل  ــان س ــث الطرف ــام وإذ بح ــري االقس مدي
توفيــر  مــن  والبحثــي  العلمــي  التعــاون 
ــة الدراســات  ــات للباحثيــن مــن طلب حاضن

االوائــل  والطلبــة  العليــا 
ــن  ــن م ــن املبدعي واخلريجي
ــة الهندســة اخلوارزمــي  كلي
ــية  ــورش الهندس ــر ال وتوفي
واملســتلزمات  واالجهــزة 
قطاعــات  مــن  الضروريــة 
الصناعــة  وزارة  وشــركات 

واملعــادن .
علــى  اجلانبــان  واتفــق 
تكثيــف أقامــة ورش العمــل 
والنــدوات واملؤمتــرات التــي 
وتشــارك  الطلبــة  تخــدم 
فــي دعــم االقتصــاد العراقي 
ــي  ــاع الصناع ــر القط وتطوي
البحــوث  طريــق  عــن 
مــع  املشــتركة  العلميــة 
املؤسســات التعليميــة فــي 

. العراقيــة  اجلامعــات 

شــاركت التدريســية فــي قســم اللغــة العربية  
بكليــة التربيــة للبنــات بجامعــة بغــداد وعضــو 
ــاعد  ــتاذ املس ــن االس ــي للمبدع ــاد الدول االحت
ــوان  ــرة بعن ــح محاض ــامن صال ــرح غ ــور ف الدكت
)لغــة اجلســد فــي العمليــة التعليميــة واهمية 
تلــك الســيميائية لفهــم األخــر( فــي مقراالحتاد 

الدولــي للمبدعــن فــي بغــداد .
ــة  ــى أهمي ــرف عل ــى التع ــرة ال ــت احملاض هدف
ــى  ــل عل ــة العم ــد, وكيفي ــارة اجلس ــة أش لغ
مــن  إيجابيــة  بطاقــة  بالتدريــس  إتقانهــا 
ــاء  ــي اثن ــلوكه التدريس ــاه لس ــتاذ واالنتب االس

احملاضــرة .
أنهــا  علــى  اجلســد  لغــة  صالــح  وعرفــت 
احلــركات واإليحــاءات التــي يقــوم بهــا اإلنســان 
بأســتخدام الوجــه أو األطــراف أو الصــوت، وذلــك 
ــاعر  ــن مش ــه م ــج نفس ــا يخال ــر عم للتعبي
ــل  ــٍة أفض ــكاره بطريق ــال أف ــيس وإيص وأحاس
وأوضــح، وقــد تظهــر حــركات اجلســد بشــكٍل 
عفــوٍي عنــد بعــض األشــخاص الذيــن يّتصفــون 
ــون  ــد تك ــدق، وق ــة والص ــاطة والعفويّ بالبس
مدروســًة عنــد البعــض اآلخــر مــن األشــخاص 

ــذراً. ــاً وح ــر حتفظ ــون أكث ــن يكون الذي
ويذكــر ان فهــم لغــة اجلســد يعــّد مهــارةً 
اجتماعيــة تفيــد فــي فهــم األشــخاص ومعرفة 
الطريقــة األمثــل للتعامــل أو التحــدث معهــم، 
كمــا أنّهــا مهــارةٌ مكتســبة يتقنهــا اإلنســان 

ــة واملالحظــة مــع املمارســة واملراقب

كلية التربية للبنات تشارك في 
االتحاد الدولي للمبدعين

شــهدت كليــة الهندســة بجامعــة بغــداد مناقشــة رســالة الدكتــوراه 
ــي  ــط ف ــة النف ــل لصناع ــتدام متكام ــام مس ــر نظ ــومة )تطوي املوس
العــراق( للطالــب ريــاض طعمــه حــازم مــن قســم الهندســة املدنيــة.

ــم  ــامل يت ــتدام ش ــام مس ــاء نظ ــة بن ــرح آلي ــى ش ــث ال ــدف البح وه
ــن  ــق القوان ــريع تطبي ــاس لتس ــتدامة كأس ــر مس ــاد معايي ــه اعتم في
ــام  ــواد اخل ــدات وامل ــراء املع ــاليب ش ــر أس ــد  وتغيي ــاليب التعاق وأس
والصناعيــة والبنــاء وغيرهــا وتوجيــه اخلدمــات اللوجســتية فــي 
ــي كل  ــية ف ــل الرئيس ــاور العم ــن مح ــدة م ــد واح ــي تع ــات الت العملي

ــآتها. ــط ومنش ــركات النف ــن ش م
ــام  ــة نظ ــر وصياغ ــة، مت تطوي ــات العملي ــج واخملرج ــى النتائ ــاًء عل وبن
شــامل للمراحــل الرئيســية لالســتدامة وهــو مــا ميثــل سلســلة 

كلية الهندسة تناقش تطوير نظام مستدام متكامل لصناعة 
النفط في العراق

ــاالت  ــن ح ــة م طويل
بأنواعهــا  املشــاريع 
اخملتلفــة التــي قــد 
تقليديــة  تكــون 
طــرق  حيــث  مــن 
التصميــم والتعاقــد. 
ــام  ــع النظ ــن تتب ميك
بشــكل  املقتــرح 
تلــك  لرفــع  دوري 
إلــى  املشــروعات 
ــن  ــى م ــتوى أعل مس
ــتدامة  ــتوى االس مس
وإن اعتمــاد النظــام 
املصمــم  املقتــرح 
ملعاييــر  وفًقــا 
هــو  مســتدامة 
فــي  املســاهمة 
إنشــاء أنظمــة عقود 
مســتدامة وإجــراءات 
شــراء باإلضافــة إلــى 
ــتية  ــطة لوجس أنش
ــاهم  ــتدامة تس مس
إلــى  الوصــول  فــي 
املســتدامة  املرافــق 
فــي صناعــة النفــط.

ناقشــت كليــة العلوم االســالمية رســالة املاجســتير 
املوســومة )تقريــب األفــكار املذهبيــة ودوره فــي 
تأســيس الوحــدة اإلســالمية( للطالــب حامــد هــادي 

ــالمي. ــر اإلس ــدة والفك ــم العقي ــن قس ــدن م ب
ــّن  ــا تب ــي انه ــالة ف ــوع الرس ــة موض ــن اهمي وتكم
ــق  ــي حتقي ــة ودوره ف ــكار املذهبي ــن األف ــب ب التقري
ــداء  ــعواء ألع ــة الش ــد احلمل ــا بع ــدة خصوص الوح
إلــى متزيــق وحــدة  األمــة اإلســالمية الســاعية 
املســلمن واختــالف كلمتهــم وكان الهــدف مــن 
الدراســة هــو الســعي وراء إيجــاد طــرق تســهم فــي 
ــاء  ــن أبن ــق الصــدع وتقلــل مــن هــوة االختــالف ب رت

ــدة. ــة الواح األم
  وخرجــت الرســالة بجملــة مــن التوصيــات والنتائــج 
منهــا أّن هنــاك أســاليب عديــدة لتقريــب فــي 
وجهــات النظــر اخملتلفــة بــن املذاهــب الفكريــة 
اإلســالمية، كان مــن بينهــا األســاليب الدينيــة التــي 
ــنة  ــرآن والس ــي الق ــاء ف ــا ج ــاس م ــى أس ــوم عل تق
وســيرة الصحابــة فــي التقــارب بــن وجهــات النظــر 
فيمــا بينهــم ودعــوة األخريــن إلــى ذلكوقــد اجيــزت 
الرســالة بتقديــر االمتيــاز مــن قبــل جلنــة املناقشــة .

كلية العلوم االسالمية تناقش تقريب 
األفكار المذهبية ودوره في تأسيس الوحدة 

اإلسالمية
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التقانــات  ملعلومــات  االمريكــي  الوطنــي  املركــز  ســجل 

االحيائيــة NCBI  طفــرات وراثيــة جديــدة توصــل اليهــا 

التدريســي فــي قســم علــوم احليــاة بكليــة التربيــة للعلــوم 

ــد  ــور  محم ــاعد الدكت ــتاذ املس ــم األس ــن الهيث ــة /اب الصرف

مهــدي جــواد مــن خــالل بحــث قــام باالشــراف عليــه لطالبــة 

ــوان : ــر بعن ــتار خضي ــدور س ــتير ب املاجس

Genetic Diversity of Species Daphenia Magna Simo-

cephalusVetulus in Iraq

ــي  ــوع الوراث ــة والتن ــالت الوراثي ــات التسلس ــراملركز بيان نش

ــن  ــة م ــكل عين ــل ل ــم مدخ ــت رق ــة و تثبي ــواع العراقي لالن

العينــات املرســلة اليهــم مــن الباحثــن اعــاله ، اذ مت وألول مــرة 

كلية التربية ابن الهيثم تسجل طفرات وراثية جديدة 
)NCBI( لدى بنك الجينات العالمي

ــة  ــراء دراس ــراق اج ــي الع ف

علــى  وجزيئيــة  وراثيــة 

 16s ( مســتوى ثــالث جينــات

18s, COI , ( مــن قشــريات 

ــواع  ــة أن ــة لثالث ــاه العذب املي

ــاء ــوث امل ــة برغ ــة لعائل تابع

يعــد  Daphnidae  الــذي 

ــماك  ــس لالس ــذاء الرئي الغ

ــتزراع  ــم لالس ــة وامله النهري

الســمكي .

البحــث  اســتعمل  كمــا 

القاطعــة  األنزميــات 

للتشــخيص اجلزيئــي ألنــواع 

مــن القشــريات املدروســة 

ــن  ــتفادة م ــن االس ــال ع فض

املعلومــات الوراثيــة اجلزيئيــة 

فــي رســم خرائــط العالقــات 

األنــواع  بــن  الوراثيــة 

ــات  ــن املعلوم ــتفادة م باالس

اجلزيئيــة. الوراثيــة 

شــهدت كليــة التربيــة ابــن رشــد للعلــوم اإلنســانية 
ــة  ــار البيئي ــومة )االث ــتير املوس ــالة املاجس ــة رس مناقش
ــات الطبيــة وطــرق معاجلتهــا  الناجمــة عــن محــارق النفاي
ــي  ــالء مح ــب ع ــرادة( للطال ــة الك ــفيات بلدي ــي مستش ف

ــة. ــم اجلغرافي ــن قس ــالكة م ش
وهدفــت الدراســة الــى رفــع املســتوى البيئــي داخــل 
مستشــفيات بلديــة الكــرادة واعطــاء صــورة واضحــة عــن 

كيفيــة ادارة ومعاجلــات النفايــات .
ــل  ــاء الفص ــاول ج ــة فصول،تن ــة خمس ــت الدراس وتضمن
ــاول  ــي فتن ــل الثان ــا الفص ــري ام ــار النظ ــاول االط األول يتن

كلية التربية ابن رشد تبحث في االثار البيئية الناجمة 
عن محارق النفايات الطبية

احملــارق الطبيــة وتوزيعهــا 
ــا  ــرادة بينم ــة الك ــي بلدي ف
تطــرق الفصــل الثالــث الــى 
ــرة  ــة املؤث العوامــل اجلغرافي
ــفيات  ــارق مستش ــي مح ف
وجــاء  الكــرادة  بلديــة 
يتحــدث  الرابــع  الفصــل 
املكانــي  التبايــن  عــن 
والزمانــي والتركيــز الغــازات 
الفصــل  امــا  امللوثــة 
اخلامــس فتنــاول التصميــم 

االحصائــي
ــة  ــة بجمل ــت الدراس وخرج
اهمهــا،  التوصيــات،  مــن 
معاجلــة  وحــدة  انشــاء 
قــدرات  وتنميــة  مركزيــة 
العاملــن فــي ادارة النفايات 
فضــال عــن اســتبدال احملــارق 

الطبيــة املســتخدمة .

 شــاركت مديــر شــعبة املكتبــة التدريســية فــي 
كليــة الهندســة اخلوارزمــي املــدرس املســاعد 
ســعاد محمــد جاســم فــي املؤمتــر العلمــي 
الدولــي املوســوم )التغييــر واالبتــكار فــي ادارة 
ــي  ــم ف ــذي أقي ــات ( ال ــق املعلوم ــات ومراف املكتب

ــمية  . ــة الهاش ــة أالردني اململك
ــوم  ــث املوس ــم بالبح ــاركة جاس ــت مش وتضمن
)محــور اخلدمــات املبتكــرة فــي املكتبــات ومرافــق 
عمــل  فيه تفصيــالت  املعلومــات(  قدمــت 
املكتبــة ونوعيــة اخلدمــات املقدمــة فــي املكتبــات 
املبتكــرة ودور املكتبــة املهــم فــي اجلامعــات بعــد، 
فضــالً عــن الــى تطويــر املكتبــات اجلامعيــة 
ــة  ــات العربي ــي اجلامع ــن باق ــا م ــرف عليه والتع
ــل  ــن أج ــا م ــة فيه ــات أاللكتروني ــال اخلدم وأدخ

ــاً . ــرى محلي ــات أالخ ــع املكتب ــل م التواص
هــذا وشــارك فــي املؤمتــر دول عربيــة كمصــر 
والســعودية واالردن وفلســطن واجلزائــر وليبيــا 

واملغــرب وســوريا.

كلية الهندسة الخوارزمي تشارك في 
المؤتمر الدولي حول التغيير واالبتكار في 

ادارة المكتبات

اإلذاعيــة  الصحافــة  قســم  مــن  التدريســي  ألقــى 
والتلفزيونيــة فــي كليــة اإلعــالم األســتاذ املســاعد الدكتور 
علــي عبــاس فاضــل، محاضــرة علميــة بعنــوان ) التصويــر 
التلفزيونــي(، ضمــن دورة أعدهــا مركــز التدريــب والتطويــر 
ــرز  فــي وزارة التجــارة ملوظفــي الوزارة.واســتعرض فاضــل أب
املهــارات واإلمكانيــات فــي مجــال التصويــر واملونتــاج، فضال 

تدريسي من كلية اإلعالم يلقي محاضرة في التصوير 
التلفزيوني

الصــورة  عمليــة  شــرح 
الثابتــة واملتحركــة، والفــرق 
الصحفيــة  الصــور  بــن 
والتلفزيونيــة مــن حيــث 
خطــوات عملهــا وصــوالً 
ــي  ــة ف ــودة العالي ــى اجل إل
التصويــر مــن أجــل حتقيــق 

ــوب. ــدف املطل اله
ــدورة  ــل ان ال ــاف فاض واض
شــارك فيهــا عــدد مــن 
األســاتذة واخملتصــن فــي 
العالقــات  عمــل  مجــال 
العامــة فــي املؤسســات 
ان”  مبينــا  احلكوميــة، 
هدفهــا تطويــر مهــارات 
اجملــاالت  فــي  املوظفــن 

واإلعالميــة. اإلداريــة 

حصــل التدريســي مــن فــرع التشــخيص الفمــي فــي كليــة طــب 
األســنان االســتاذ الدكتــور فــواز داود علــى لقــب عضويــة الكليــة 

.Glasgow امللكيــة البريطانيــة فــي مدينــة
ــي  ــة الت ــاء االحتفالي ــب اثن ــذا اللق ــى ه ــول داود عل ــي حص ويأت
ــن  ــة م ــرة ( ونخب ــة ) ادنب ــات امللكي ــداء كلي ــا عم ــارك فيه ش

تدريسي من كلية طب االسنان يحصل على لقب عضوية 
الكلية الملكية البريطانية

كمــا   ، الكليــات  تدريســيي 
ــم  ــة التعلي ــى عضوي حصلعل
للكليــة  الســريري  الطبــي 
ــب  ــص ط ــال تخص ــي مج وف

األســنان.
ذات  الشــهادة  هــذه  وتعــد 
متنحهــا  دولــي  اعتــراف 
ــة  ــة البريطاني ــة امللكي الكلي
ــال  ــي مج ــرة ف ــى ذوي اخلب إل
التخصــص وتؤهلــه لالشــتراك 
فــي احملافــل العلميــة الدوليــة 
والكورســات التعليميــة كافــة 
، فضــال عنالبرامــج اخلاصــة 
علــى  االطــالع  طريــق  عــن 
الكتــب واملكتبــات والدراســات 
والبحــوث العلميــة وكذلــك 
ــن  ــة م ــل املقام ــات العم ورش

الكليــة. 

نشــر الباحــث مــن مركــز الدراســات االســتراتيجية والدولية 
ــوان ) دور  ــا بعن ــا علمي ــي بحث ــد عل ــد محم ــور احم الدكت
املرجعيــة الدينيــة فــي عمليــة االصــالح بالعــراق بعــد العام 
ــن  ــية .وتضم ــوم السياس ــة العل ــة مجل ــي مجل 2003 ( ف
ــة  ــه املرجعي ــذي لعبت ــل ال ــدور الفاع ــي ال ــث العلم البح
الدينيــة الشــيعية فــي العــراق علــى مــدى تاريــخ طويــل في 

باحث من مركز الدراسات الدولية ينشر بحثا حول دور 
المرجعية في عملية االصالح بالعراق بعد 2003

تعزيــز قيــم التســامح ونبــذ 
التطــرف والدعــوة الــى الوحــدة 
ــة  ــات اخلارجي ومواجهــة التحدي
بصــورة  الــدور  هــذا  وأزداد 
 2003 العــام  بعــد  واضحــة 
الكبيــرة  التحديــات  نتيجــة 
ــم  ــراق ، بالرغ ــرت بالع ــي م الت
الواضحــة  سياســتها  مــن 
االمــور  فــي  التدخــل  بعــدم 
حــاالت  فــي  اال  السياســية 
ــر  ــدور الكبي ــن ال ــرورة لك الض
الــذي لعبتــه فــي احملافظــة 
الوطنيــة  الوحــدة  علــى 
والدعــوة الــى نبــذ التطــرف 
جعــل  الطائفيــة  والنعــرات 
مــن دورهــا حاجــة ضروريــة فــي 
انحــراف  اي  ملواجهــة  العــراق 
اجملتمــع  ميــس  تهديــد  اي  او 
والدولــة لــذا كان دورهــا فــي 
ــواء  ــارزا س ــالح ب ــة االص عملي
السياســي  املســتوى  علــى 
والدعــوة الــى اصــالح العلميــة 
السياســية ام االجتماعيــة فــي 
تعزيــز قيــم التســامح ونبــذ 

التطــرف وقبــول االخــر.

ــة  ــة الزراعي ــوم الهندس ــة عل ــي كلي ــت ف نوقش
رســالة املاجســتير املوســومة ) حتليــل اقتصــادي 
لتأثيــر سياســات دعــم انتــاج احملاصيــل الرئيســية 
علــى االقتصــاد العراقــي ( ، للطالبــة نــور صبــاح 
 نــوري فــي قســم اقتصاديــات الهندســة الزراعية .
سياســات  دراســة  الــى  الباحثــة  وهدفــت 
االقتصــاد  علــى  الرئيســية  احملاصيــل  ودعــم 
ــة  ــتيرادات خاص ــكل االس ــة هي ــي ودراس الزراع
ــات  ــد االيجابي ــن حتدي ــالً ع ــا، فض ــة منه العاملي
والســلبيات فــي سياســة االقتصــاد العراقــي 
الدعــم  فــي  املؤثــرة  العوامــل  اهــم  وحتديــد 
 املقــدم لــكل محصــول مــن خــالل عوامــل عــدة .
واوصــت الرســالة بأتبــاع سياســة دعــم االســعار 
النــاجت واعانــة اســعار املدخــالت، فضالً عن توســيع 
ــراً  ــي واخي ــاع الزراع ــي القط ــتثمار ف ــاق االس نط
دعــم املؤسســات بســائدة التنميــة الزراعيــة 
ــاد . ــليف واالرش ــل التس ــة التموي ــل مؤسس مث

كلية علوم الهندسة الزراعية تناقش 
تأثير المحاصيل على االقتصاد العراقي

ــة  ــم اجلغرافي ــت بقس نوقش
املعلومــات  ونظــم 
كلّيــة  فــي  اجلغرافيــة 
الدكتــوراه  اطروحــة  اآلداب 
التقييــم   ( املوســومة 
جــي  لو فو ر مو جيو و ر لهيد ا
الحــواض وديــان بيســكندي 
التقنيــات  باســتخدام 
اجلغرافيــة احلديثــة ( للطالبــة 
فليــح. نعمــان  هيــام 

الدراســة  وهدفــت 
اخلصائــص  حتليــل  الــى 
جــي  لو فو ر مو جيو و ر لهيد ا
الحــواض  والهيدرولوجيــة 

كلية االداب تناقش التقييم الهيدروجيومورفولوجي 
الحواض وديان بيسكندي

الواقعــة  بيســكندي  وديــان 
محافظــة  غــرب  شــمال 
وكذلــك   ، الســليمانية 
الواضــع  علــى  التعــرف 
الحــداث  مالئمــة  االكثــر 

مــن  املنطقــة  فــي  تنميــة 
طريــق بنــاء قواعــد بيانــات 
مســتوى  علــى   ، جغرافيــة 
ــل  ــن اج ــاحية م ــدة املس الوح
ــكلة  ــات للمش ــل املكون حتلي
هيدرولوجيــاً  للموضــع 
كــون   ، وجيومورفولوجيــاً 
ــذي  ــواض ال ــد االح ــوض اح احل
ــة  ــص طبيعي ــع بخصائ يتمت
احــداث  علــى  تشــجع 
بوســاطة  شــاملة  تنميــة 
وامنــوذج  رقميــة  معاجلــة 
ــة  ــدم رؤي ــع ليق ــي الواق يحاك
ــرار .   ــاب الق ــة الصح متكامل

اطروحــة  مناقشــة  البيطــري  الطــب  كليــة  شــهدت 
الســلينيوم  لنانــوات  الفســلجي  )الــدور  املوســومة  الدكتــوراه 
حراريــا  اجملهــدة  اجلــرذان  امعــاء  بيئــة  تنظيــم  فــي  األحيائيــة 
واالدويــة. الفســلجة  فــرع  واليمــن  ثامــر  احمــد  للطالــب   )

الدور الفسلجي لنانوات السلينيوم األحيائية تناقشه كلية 
الطب البيطري

وهدفــت الدراســة إلــى التحقيق 
الفســيولوجي  الــدور  فــي 
الســلينيوم  جلســيمات 
ــوازن  ــي الت ــة )SeNPs( ف النانوي
اجملهــدة  اجلــرذان  فــي  املعــوي 
. احلــراري  اإلجهــاد  جترايبيــا 
أن  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
احلاليــة  النانويــة  اجلســيمات 
فــي  ضروريًــا  عنصــرًا  تعــد 
الغذائــي  والتكميــل  العــالج 
الضــارة  بالعالجــات  مقارنــًة 
املناســبة  غيــر  األخــرى 
الســيالنيت  باســتخدام 
فــي  خاصــًة  العضــوي  غيــر 
. احلــراري  اإلجهــاد  ظــروف 

الشــؤون  فــي  اخلبيــر  دعــا 
بقســم  التدريســي  املاليــة 
االدارة  كليــة  فــي  احملاســبة 
ــوان  ــور صف ــاد الدكت واالقتص
قصــي الــى تفعيــل اجلهــد 
مديريــة  بــن  املشــترك 
فــي  االقتصاديــة  اجلرائــم 

وجميــع  الداخليــة  وزارة 
مصــادر  لتحديــد  الــوزارات 
احلرائــق املتكــررة للمناشــئ 
املــوالت   ( االقتصاديــة 
جميلــة   اســواق  الشــورجة 
ــادي  ــر االقتص ــزارع ( واخلط وامل
واآلليــات الالزمــة لتالفيهــا.

كلية االدارة واالقتصاد تشخص االهمال الحكومي الواضح 
لقطاع التأمين 

وقــال قصــي ان العراق يشــهد 
ــاال  ــة إهم ــرات طويل ــذ فت من
واضحــا لقطــاع التأمــن ) ضد 
احلــوادث او احلرائــق او الســرقة 
ــال  ــذا االهم ــا ( وادى ه وغيره
ــة  ــروات احمللي ــرض الث ــى تع ال
ــد  ــه الب ــة، وعلي ــائر فادح خلس
ــن  ــاع التأم ــل قط ــن تفعي م
ــه  ــة وجعل ــة احمللي ــي البيئ ف
ــات  ــي كل القطاع ــا ف إجباري
ووفــق الشــروط التــي تفــرض 
ــي  ــن والت ــركات التأم ــن ش م
مــن  ســتقلل  طبقــت  أن 
التــي  اخملاطــر  معظــم 
تتعــرض لهــا هــذه الثــروات “.

اخلدمــة  قســم  فــي  التدريســية  قدمــت 
االجتماعيــة بكليــة التربيــة للبنــات االســتاذ 
املســاعد الدكتــور زينــب محمــد صالــح محاضــرة 
بعنــوان )التصــدع االخالقــي فــي اجملتمــع العراقي(.
ــرات  ــى التأثي ــوء عل ــى الض ــرة ال ــلط احملاض وس
الســلبية لالحتــالل األمريكــي فــي منظومــة 
القيــم للمجتمــع العراقــي  وقــراءة واقعيــة لهذه 

ــرات  التأثي
واوضحــت صالــح ان أول وأهــم القيــم التــي 
اســتهدفها االحتــالل هــي زعزعــة ثقــة العراقــي 
مبجتمعــه فقــد اهتــزت عنــد العراقيــن ثقتهــم 
مبجتمعهــم ككل , واضحــى العراقــي اليــوم ينظر 
ــه مجتمــع  ــذي يعيــش فيــه ان الــى مجتمعــه ال
عاجــز مفــكك ال ميلــك ايــة اطــر تعبــر عــن 
ــه, وال توجــد اي اســتراتيجية  ــه وطموحات تطلعات
لترتيــب عالقتــه بالدولــة او حتــى نقــل مطالبــه 
ــم  ــة القي ــتهدف منظوم ــا اس ــلطة ., كم للس
العــراق عبــر قتــل كل قيمــه  واالخــالق فــي 
واخالقــه وتقاليــده التــي لطاملــا كانــت ركنــا 
ــات  ــه للهجم ــه وتصدي ــن اركان قوت ــيا م اساس
التــي تســتهدف العروبــة واالســالم طــول عقــود 

ــن . ــن الزم ــة م طويل

محاضرة في كلية التربية للبنات عن 
التصدع االخالقي في المجتمع العراقي

مركــز  مديــر  شــاركت 
االســتراتيجية  الدراســات 
بغــداد  بجامعــة  والدوليــة 
ابتســام  الدكتــورة  االســتاذ 

ــة  ــي ورش ــري ف ــد العام محم
العمــل املوســومة ) العالقــات 
العراقيــة - الصينيــة : الواقــع 
التــي   ) املســتقبل  وافــاق 

اقامهــا مركــز النهريــن التابــع 
ــي. ــن الوطن ــارية االم ملستش

العامــري  ومتثلــت مشــاركة 
بورقــة بحثيــة جــاءت حتــت 

مديرمركز الدراسات الدولية فتشارك في ورشة عمل حول العالقات 
العراقية-الصينية

عنــوان ) البعــد االقتصــادي 
العراقيــة-  العالقــات  فــي 
ــام 2003  ــد الع ــة بع الصيني
الزيــارات  فيهــا  تناولــت   )
ــؤولن  ــم املس ــمية اله الرس
العراقيــن  السياســين 
ــد  ــم العدي ــن وتوقيعه للص
ــة  ــات االقتصادي ــن االتفاقي م
ومحــددات  البلديــن  بــن 
االقتصاديــة  السياســة 
العــراق  حيــال  الصينيــة 
عــن  بالبحــث  واملمثلــة 
ــف منتجاتها  ــواق لتصري االس
واالســتثمار مبختلــف جوانبــه 
التجــاري  التبــادل  وتعزيــز 
للعــراق  الصــن  وتشــجيع 
التبــاع منوذجهــا التنمــوي .

حقــق الطالــب مــن كليــة التربيــة البدنيــة 
وعلــوم الرياضــة مصطفــى رعدامليداليــة الفضية 
ــي  ــة ف ــاي املقام ــواي ت ــم للم ــة العال ــي بطول ف

ــوك . ــة بانك ــة التايالندي العاصم
وإذ اســتطاع رعــد خطــف امليداليــة الفضيــة فــي 
لعبــة املــواي تــاي ، محققــا بذلــك املركــز الثانــي 

فــي البطولــة .

طالب من كلية التربية الرياضية 
يحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم 

للمواي تاي
أجــرى فريــق طبــي متخصــص فــي كليــة الطــب 
عمليــة جراحيــة لرفــع ورم الغــدة الكظريــة 
الكامــل باســتعمال تقانــة ناظــور )k 4 ( احلديثــة 
فــي مستشــفى بغــداد التعليمــي بدائــرة مدينــة 
الطــب ملريضــة تعانــي مــن ورم الغــدة الكظريــة 
هورمــون  افــراز  لفــرط  املصاحــب  اليمنــى 
االدرينالــن واملســبب الرتفــاع شــديد فــي ضغــط 

.)Right adrenal pheochromocyto( الــدم 
ــراء  ــة واج ــة املريض ــي بتهيئ ــق الطب ــام الفري وق

فريق طبي من كلية الطب يجري عملية 
جراحية نوعية بتقانة ناظورية حديثة

قبــل  لهــا  الالزمــة  الطبيــة  الفحوصــات 
العمليــة، واعطــاء جرعــة التخديــر املناســبة 
حلالتهــا املرضيــة، مــن قبــل الدكتــور صبــاح 
نــوري استشــاري التخديــر للســيطرة علــى ارتفاع 
ضغــط الــدم، ولتفــادي صعــود الضغــط املفــرط 
ــن  ــة م ــراء العملي ــا اج ــة، ومت بعده ــاء العملي أثن
اجلــراح االستشــاري الدكتــور مؤيــد عبــاس فاضــل 
ــي  ــالك الطب ــة وامل ــة املنظاري ــاري اجلراح استش
املســاعد لــه فــي مستشــفى بغــداد التعليمــي 

ــب . ــه الط ــرة مدين بدائ

نوقشــت بقســم علــم النفــس 
رســالة  اآلداب  كلّيــة  فــي 
املاجســتير املوســومة ) البحــث 
ــه بالســلوك  عــن اجلـِـّدة وعالقت
التوكيــدي لــدى طلبــة املرحلــة 
ــم  ــن واقرانه ــة املتميزي االعدادي
ريــاض  للطالــب  العاديــن( 
ــالة  ــود عودة.وهدفت الرس محم
الــى قيــاس البحــث عــن اجلـِـّدة 
والتعــرف علــى الفــروق الفرديــة 
علــى وفــق متغيــر النــوع ) ذكــر 
ــوع العينــة ) طلبــة  – انثــى ( ون
متميزيــن – طلبــة عاديــن ( ، 
التوكيــدي  الســلوك  وقيــاس 
لــدى هــؤالء الطلبــة علــى وفــق 
املتغيريــن ، فضــال عــن التعــرف 
ــن  ــة ب ــة االرتباطي ــى العالق عل
ــلوك  ــّدة والس ــن اجلِ ــث ع البح

ــدي. التوكي

ــن  ــة ع ــفت الدراس ــد كش وق
ــن  ــث ع ــة بالبح ــام الطلب اتس
التوكيــدي،  والســلوك  اجلِــّدة 
داللــة  ذات  فــروق  وتوجــد 
الطلبــة  لصالــح  احصائيــة 
فــروق  توجــد  وال   ، املتميزيــن 
فــي  احصائيــة  داللــة  ذات 
علــى  التوكيــدي  الســلوك 
وفــق متغيــر النــوع االجتماعــي 
ــى  ــع ال ــا دف ــة  مم ــوع الطلب ون
املناهــج  باثــراء  التوصيــة 
الدراســية والبيئــة املدرســية 
جديــدة  ومواقــف  مبثيــرات 
ــّدة ،  ــن اجلِ ــث ع ــة البح لتنمي
ووضــع برامــج علميــة للتدريــب 
التوكيــدي  الســلوك  علــى 
لتطويــر هــذه املهــارة وتنميتهــا 
لــدى طلبــة املــدارس االبتدائيــة 

. واالعداديــة  واملتوســطة 

كلية االداب تناقش البحث عن الدة 
وعالقه بالسلوك التوكيدي لدى طلبة 

المرحلة االعدادية

بحــث مديــر مركــز بحــوث الســوق 
االســتاذ  املســتهلك  وحمايــة 
ــال  ــى كم ــور يحي ــاعد الدكت املس
ــر قســم منظمــة  خليــل مــع  مدي
دائــرة  فــي  العامليــة  التجــارة 
اخلارجيــة  االقتصاديــة  العالقــات 
صالــح  رشــا  التجــارة  بــوزارة 
مهــدي ســبل التعــاون بــن وزارتــي 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ووزارة التجــارة حــول برنامــج تقييم 
ــي  ــة ف ــة التجــارة اإللكتروني جاهزي
ــة مؤمتــر االمم املتحــدة  العــراق برعاي

 )Unacted( والتنميــة  للتجــارة 
متاشــيا مــع البرنامــج احلكومــي 
وحســب توصيــات معالــي وزيــر 
التعليــم العالــي والبحــث العلمي. 
ــة  ــى اخلطــط البحثي ومت التطــرق ال
املركــز  باحثــي  مــن  املنجــزة 
ــاز  ــد االجن ــي قي ــي ه ــوث الت والبح
ــة  ــاطات العلمي ــن النش ــال ع فض
اخملتلفــة االخــرى خدمــة للمســيرة 
للمجتمــع  وخدمــة  العلميــة 
فــي  اجلامعــة  لشــعار  تنفيــذا 

اجملتمــع. خدمــة 

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك 
يبحث سبل التعاون بين وزارتي التعليم العالي 

والبحث العلمي والتجارة
للعلــوم  ابــن رشــد  التربيــة  شــهدت كليــة 
الدكتــوراه  اطروحــة  مناقشــة  اإلنســانية 
ــن  ــي م ــر العباس ــي العص ــراق ف ــومة )الع املوس
خــالل مؤرخــي املماليــك مــن القــرن الثانــي حتــى 
القــرن الســابع الهجريــن( للطالبــة ســوزان 
ــخ  ــص )تاري ــخ تخص ــم التاري ــن قس ــوري م ازاد ن

اســالمي( .
هدفــت الدراســة بيــان مــا كتبــه مؤرخــو املماليك 
عــن العــراق فــي احلقبــة مــن القــرن الثانــي حتــى 

القــرن الســابع الهجريــن .
وتناولــت الباحثــة اجتاهــات التدويــن التاريخــي في 
ــالد  ــر وب ــي مص ــهر مؤرخ ــي وأش ــر اململوك العص
ــي  ــية ف ــوال السياس ــن األح ــال ع ــام ، فض الش
ــات مؤرخــي العصــر  العصــر العباســي فــي كتاب

ــي. اململوك
وتوصلــت الدراســة الــى نتائــج عديــدة ابرزهــا هي 
اتخــاذ املماليــك نهــج االيبويــن بشــمول رعايتهم 
ــات  ــددت االجتاه ــن تع ــال ع ــاء فض ــم والعلم للعل
فــي تاريــخ الدولــة العباســية مــن املؤرخــن 
املماليــك ، كمــا تفاوتــت ذكــر الروايــات باالســهاب 
ــزت  ــك ، واجي ــي املمالي ــدى مؤرخ ــا ل ــد ذكره عن

ــاز. ــر امتي ــة بتقدي الدراس

كلية التربية ابن رشد تناقش ماتناوله 
المؤرخون عن العراق في العصر العباسي
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اجلميلــة  الفنــون  كليــة  شــهدت 
مناقشــة رســالة املاجســتير املوسومة  
ــترا  ــال األورِكس ــي أعم ــة ف )دور األغني
للباحــث علــي عيســى   ) العراقيــة 
حميــد من قســم الفنــون املوســيقية .

وتنــاول الباحــث  دور األغنيــة الشــعبية 
عمومــاً بأعمــال أورِكســترالية، مــن 
حيــث طريقــة تناولهــا ومعاجلتهــا 
األورِكســترالية  الناحيــة  مــن 
ــها  ــة يقتبس ــادة حلني ــا كم وأهميته

كلية الفنون الجميلة تناقش دور األغنية في أعمال 
األورِكسترا العراقية

ــي  ــر فن ــيقي أو كعنص ــف املوس املؤل
ــة  ــد الهوي ــي حتدي ــهم ف ــي يس جمال
للمجتمــع والثقافيــة  الفنيــة 
الكشــف  الــى  البحــث  ورمــى 
الــذي  الفنــي  الــدور  عــن طبيعــة 
ــل  ــا بالعم ــة وعالقته ــه األغني تقدم
عــام. بشــكٍل  األورِكســترالي 

ــق  ــور تطاب ــث بظه ــتنتج  الباح واس
فــي املعاجلــة اللحنيــة لبعــض النماذج 
وهــذا يــدل علــى عــدم حصــول تغييــر 
ــال  ــة، فض ــن األصلي ــة اللح ــي بني ف
عــن ظهــور إســلوب أو تقنيــة اللحــن 
ــع  ــق م ــة والتطاب ــة الهارموني واملرافق
ــي  ــا يعط ــر، مم ــكل كبي ــة بش املرافق
التنــاول  إمكانيــة  حــول  تصــوراً 
األورِكســترالي لألغنيــة بشــكٍل عــام.

ــري  ــط احلض ــز التخطي ــش مرك ناق
واألقليمــي للدراســات العليا رســالة 
املوســومة) تطوير  املاجســتير 
داخــل  الصناعيــة  املناطــق 
) تخطيطيــة  دراســة   / املــدن 
مهــاوي. محمــد  وقــار  للطالــب 

ــم  ــد أله ــى حتدي ــث عل ــز البح ورك
ــب  ــة الواج ــات التخطيطي السياس
املناطــق  تطويــر  فــي  اتباعهــا 
ــاً  ــدن ، انطالق ــل امل ــة داخ الصناعي
مــن فكــرة حتديــد سياســة التطويــر 
ــد مــن اعتمــاد بعــض  املناســبة، الب
األســاليب واإلجــراءات التخطيطيــة 

والتوافــق  االنســجام  لتحقيــق 
األرض  اســتعماالت  وبــن  بينهــا 
داخــل املــدن، باالســتفادة مــن نظــم 
ومنــاذج دعــم واســناد القــرار املكانــي 
Spatial Decision Sup-  )SDSS(

طريقــة  باعتمــاد   ،port Systems
ANP/( التحليــل الهرمــي الشــبكي
The Analytic Hierarchi-  )AHP

مــن   ،  cally Network Process
 )Super Decision( برنامــج  خــالل 
ومنظومــة برامــج نظــم املعلومــات 
للتوصــل   ،)GIS( اجلغرافيــة 
فاعليــة  املتغيــرات  أكثــر  الــى 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي يناقش تطوير المناطق 
الصناعية داخل المدن

السياســة  حتديــد  مجــال  فــي 
لتطويــر  املناســبة  التخطيطيــة 
ــدن.  ــل امل ــة داخ ــق الصناعي املناط
قــرار  أن  الــى  البحــث  توصــل 
املناطــق  لتطويــر  التخطيــط 
ــم  ــدن تتحك ــل امل ــة داخ الصناعي
ــل  ــددة، تتداخ ــرات متع ــه متغي في
فيمــا بينهــا متمثلــة مبجموعــة 
التحتيــة(،  البنــى  )متغيــرات 
ومجموعــة )املتغيــرات عمرانيــة- 
)املتغيــرات  ومجموعــة  بيئيــة(، 
لــذا  اجتماعيــة(،  اقتصاديــة- 
مــن الضــروري اعتمــاد أســاليب 
ومنــاذج نظــم دعــم القــرار املكانــي 
كفــاءة  زيــادة  علــى  لقدرتهــا 
التخطيطــي،  القــرار  وفاعليــة 
القــرار  دعــم  منــوذج  وبتطبيــق 
ــة  ــة الدراس ــى منطق ــي عل املكان
)املنطقــة الصناعيــة فــي مركــز 
قضــاء الكاظميــة(، كانــت النتيجة 
ترحيــل  نحــو سياســة  التوجــه 
الــى  الصناعاتاإلنتاجيــة  ونقــل 
خــارج حــدود منطقــة الدراســة. 

املعلومــات  مــن قســم  التدريســية  حصلــت 
واالتصــاالت فــي كليــة الهندســة اخلوارزمــي 
ــد  ــاس عب ــة عب ــاعد زين ــدرس املس ــة امل بجامع
علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة أنقــرة 
ــة  ــة الكهربائي ــص الهندس ــي تخص ــة ف التركي
ــا  ــن اطروحته ــاز ع ــر امتي ــك وبتقدي وااللكتروني
ــر أجهــزة استشــعار  ــم وتطوي املوســومة )تصمي
بصريــة باســتخدام األليــاف متعــددة القلــب 
 Design and improvement of optical sensor   /

.  )based on multicore fiber
وتصنيــع  تصميــم  الــى  االطروحــة  وهدفــت 
الســائلة  املــواد  انكســار  ملعامــل  متحســس 
بأســتخدام ليــف بصــري متعــدد القلــب اخلندقي.
تناولــت الرســالة اســتخدام تقنيــة التدبيــب 
املعقــدة وذلــك لزيــادة فاعليــة املتحســس ، إذ 
ــرض  ــص لغ ــا متخص ــاز مختبري ــع جه مت تصني
تدبيــب املتحســس بطــول قــدره 1.5 ســم وبقطــر 
25 مايكرومتــر  وأوضحــت الدراســة الــى امكانيــة 
اســتخدام املتحســس املصنــع فــي مختلــف 
والدفاعيــة  الطبيــة  القطاعــات  و  اجملــاالت 

ــة.  والصناعي

تدريسية من كلية الهندسة 
الخوارزمي تحصل على شهادة الدكتوراه 

من جامعة أنقرة التركية

ــن  ــب م ــد الطال حص
ــة البدنية  ــة التربي كلي
ــد  ــة عب ــوم الرياض وعل
اهلل صبــاح امليداليــة 
ــة  ــي بطول ــة ف الذهبي
ــاء االجســام  اســيا لبن
املقامــة فــي جمهورية 

طالب من كلية التربية الرياضية يحصد الميدالية الذهبية 
في بطولة اسيا

ــد  ــارك عمي ــعبية .وب ــن الش الص
ــم  ــور قاس ــتاذ الدكت ــة االس الكلي
محمــد اخلاقانــي للطالــب ولوالــده 
ــاح  ــتاذ صب ــي االس ــدرب الدول وامل
ــي  ــاز الراق ــذا االجن ــى ه ــب عل طال
هــو  االجنــاز  هــذا  ان  معتبــرا   ،
ــم  ــع عل ــق نحــو العامليةورف املنطل
. الدوليــة  احملافــل  فــي  العــراق 

الهندســة  كليــة  شــاركت 
كاظــم  بالدكتــور  متمثلــة 
مرفــت  والدكتــورة  رحيــم 
الطائــي  مــع اللجنــة املاليــة 
في مجلــس النــواب ومشــروع 
ــة  ــة االمريكي ــل للوكال تكام
ــوان  ــل بعن ــة عم USAID ورش
“مشــروع قانــون الشــراكة بن 
القطاعــن العــام واخلــاص”.
ــوزراء  ــس ال ــر مجل ــد ان اق بع
مشــروع قانــون الشــراكة بــن 

ــاص ــام واخل ــن الع القطاع
 Public Private Partnership“
بــن  التعــاون  ”بغيــة   ””PPP
ــاع  ــة والقط ــات احلكومي اجله

اإلطــار  ،وتعزيــز  اخلــاص 
التشــريعي إلشــراك القطــاع 
اخلــاص فــي عمليــة التنميــة 
ــة  ــت كلي ــة .وقدم االقتصادي
الهندســة  شــرحا مفصــال 
عــن عقــود الشــراكة مــع 
لقانــون  كامــل  تفصيــل 
ــابقا  ــر س ــذي اق ــراكة ال الش
مــن قبــل مجلــس الــوزراء 
التوجهــات  واهــم  ايّــام، 
واألســاليب اخملتلفــة لتحديــد 
املتبعــة  االســتراتيجية 
لتطبيقــه فــي العــراق ليقــره 
ــرة  ــي الفت ــواب ف ــس الن مجل

القادمــة.

كلية الهندسة تشارك بورشة عمل 
مع مجلس النواب عن مشروع قانون 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الطــب  كليــة  شــهدت 
ــة  ــة أطروح ــري مناقش البيط
الدكتــوراه املوســومة )تأثيــر 
جســيمات  مــن  تركيــزان 
املصنعــة  النانويــة  الفضــة 
الســوداء  احلبــة  باســتخدام 
 / األكســدة  حالــة   علــى 
مضــادات األكســدة وبعــض 
املؤشــرات احليويــة للقلــب فــي 
اجلــرذان املعرضــة لبيروكســيد 
ــب  ــة زين الهيدروجــن ( للطالب
ســتار عليمــن فــرع الفســلجة 

واالدويــة.
وهدفــت الدراســة إلــى تخليــق 
األخضــر للجســيمات الفضــة 
ــتخدام  ــة )AgNPs( باس النانوي

كلية الطب البيطري تناقش تأثير تركيزان من جسيمات 
الفضة النانوية المصنعة على حالة  األكسدة

للحبــة  مائــي  املســتخلص 
اختــزال  كعامــل  الســوداء 
وتغطيــة فــي هــذه الدراســة .

متييــز  الدراســة  وتضمنــت 
ــة  ــة النانوي ــيمات الفض جس
املركبــات  مــع  املرتبطــة 

NS- )احليويــة للحبــة الســوداء 
SNPs( مــن خــالل تغييــر لــون 
املزيــج املســتخلص املائــي مــع 
ــر  ــن األصف ــة م ــرات الفض نت
ــن ،  ــي الداك ــى البن ــاحت إل الف
ــعة  ــي لألش ــل الطيف والتحلي
فــوق البنفســجية – املرئيــة 

.،  )UV-VIS(
واوضحــت نتيجــة الدراســة 
الســام   NSSNPs تأثيــر 
ــز عــاٍل وتوثيــق  ــا بتركي للخالي
NS-  ،  NS احملســن  )التأثيــر 

منخفــض  بتركيــز   )  SNPs
التأكســدي،  اإلجهــاد  علــى 
النســيجية  ومؤشــرات 
القلــب. لوظائــف  واحليويــة 

نوقشــت فــي قســم علــوم احليــاة 
بكليــة العلــوم اطروحــة الدكتــوراه  
الرمــاد  تأثيــر  »دراســة  املوســومة 
ــدورة  ــاء ال ــة كهرب ــن محط ــاجت م الن
فــي بعــض افــراد السلســلة الغذائيــة 
املائيــة« للطالبــة )نــور عدنــان شــاكر( .
ــى  وهدفــت االطروحــة التــي تعــد االول
مــن نوعهــا فــي هــذا اجملــال الــى 
الوقــوف علــى حتليــل الرمــاد النــاجت 
مــن محطــة كهربــاء الــدورة علــى 
املائيــة  الغذائيــة  السلســلة  افــراد 
ــى  ــاد عل ــر احل ــة التأث ــة بدراس واملتمثل
معــدل  ودراســة  الفلوريــال  طحلــب 
والنســبة  التضاعــف  وزمــن  النمــو 

كلية العلوم تدرس الول مرة تأثيرات رماد محطة 
كهرباء الدورة

ــك  ــت كذل ــالكات، وهدف ــة لله املئوي
ــد  ــى اح ــاد عل ــر الرم ــة تأثي ــى دراس ال
افــراد الكائنــات القشــرية ودراســة 
ــر  ــة وتأثي ــة والتكاثري ــرات احلياتي املؤش
ــكارب الشــائع  ــى ســمك ال الرمــاد عل

واجــراء  دجلــة  نهــر  فــي  املتواجــد 
والنســيجية  الدمويــة  الفحوصــات 
وحتليــل  الكبــد  انزميــات   وحتليــل 
الكهربــاء. محطــة  عاملــي  دم 
هنــاك  االطروحــةان  نتائــج  وبينــت 
تأثيــرات ســلبية وتغيــرات واضحــة 
ــيجية  ــات النس ــال الفحوص ــي مج ف
احلياتيــة  واملؤشــرات  والدمويــة 
الســلوكية  والتغيــرات  والتكاثريــة 
ــة  ــد الدراس ــات قي ــكلية للكائن والش
وظهــور فــروق واضحــة بــن العاملــن 
ــق  ــي املناط ــا ف ــن خارجه ــة وم باحملط
مصــادر  عــن  البعيــدة  الريفيــة 
الكهربــاء. ومحطــات  التلــوث 

ــخ  ــف التاري ــوث ومتح ــز بح ــل مرك ارس
بحثــي  فريــق  العراقــي  الطبيعــي 

متحف التاريخ الطبيعي يرسل فريق بحثي الى محافظة 
السليمانية

ــن  ــراق م ــمال الع ــليمانية ش ــة الس ــى محافظ ال
اخملتلفــة مــن  االحيائيــة  النمــاذج  اجــل جمــع 
ــق  ــكل الفري ــة  إذ تش ــن احملافظ ــق م ــدة مناط ع
ــز. ــي املرك ــيين ف ــن التدريس ــدد م ــن ع ــي م البحث

ــرون  ــرة مك ــل بي ــن املناطقجب ــدد م ــق ع وزار الفري
و شــالالت بيركلــو و كونــة ماســي، وادي تكــران 
ــان،  ــل هورم ــد اوا ، جب ــي رازان، و احم ــة جيم منطق
و مت جمــع العديــد مــن احلشــرات و تشــخيص 
اوراق  عثــة  مثــل  للنباتــات  احلشــرية  االصابــات 
التــن ، احلشــرات القشــرية و غيرهــا ، كمــا مت 
ــالً  ــع ،فض ــل القواق ــة مث ــات املائي ــع الالفقري جم
عــن جمــع عينــات  مــن النباتــات الطبيعيــة.

علــى  التعــرف  املســوحاتالى  هــذه  وتهــدف 
البيئــات الطبيعيــة  املتنوعــة و االرث االحيائــي 
بالعيناتوعرضهــا  املركــز  رفــد  مت  كمــا  لهــا، 
بطــرق علميــة وفنيــة فــي قاعــة املعروضــات 
فضــال عــن اجــراء الدراســات و االبحــاث عــن 
اجملموعــة احليوانيــة و النباتيــة و عمــل قاعــدة 
. مســتمر  و  متجــدد  بشــكل  لهــا  بيانــات 

عقــد املركــز الوطنــي الريــادي 
لبحــوث الســرطان ورشــة عمــل 
الرحــم  عنــق  ســرطان  حــول 
وطــرق التحــري عنــه باســتخدام 
الرحــم  عنــق  مســحات 
اختصــاص  وألقــت  بابانيكــوال. 

ــز  ــي املرك ــد ف ــائية والتولي النس
كواكــب  الدكتــورة  املــدرس 
ــرة  ــد اهلل محاض ــن عب ــم الدي جن
العامليــة  االحصائيــات  حــول 
لســرطان  واحملليــة  واالقليميــة 
ــرات  ــب مؤش ــم بحس ــق الرح عن

العامليــة،  الصحــة  منظمــة 
الوقايــة  أســس  مســتعرضًة 
ــن  ــر ع ــف املبك ــري والكش والتح
الســرطانات  مــن  النــوع  هــذا 
عنــق  مســحات  باســتخدام 
ــروس  ــن فاي ــري ع ــم والتح الرح
الــورم احلليمــي وناظــور عنــق 
الرحــم. كمــا ومت تدريــب احلضــور 
علــى اســتخدام ناظــور عنــق 
ــة  ــراء اخلزع ــة اج ــم وكيفي الرح
فــي حــال وجــود شــك بالســرطان 
مــن خــالل كشــف مباشــر علــى 
املتطوعــات  مــن  مجموعــة 
مــن  ملحــوظ  تفاعــل  وســط 
قبــل املشــاركن مــن خــالل طــرح 
الكثيــر مــن االســئلة واملداخــالت 

املعلومــات. ومشــاركة 

ورشة عمل في مركز بحوث السرطان حول تشخيص 
سرطان عنق الرحم

      حصــل التدريســيون فــي قســم علوم 
ــن  ــم كل م ــوم، وه ــة العل ــاة بكلي احلي
االســتاذ املســاعد الدكتــور ابراهيــم جابر 
ــدر  ــاعد الدكتورحي ــتاذ املس ــد و االس عب
املســاعدة  واالســتاذة  علــي  بــدري 
الدكتــورة حــال يونــس فاضلواالســتاذ 
ــي  ــكل التدريس ــعالن ع ــور رزاق ش الدكت
مــن مركــز بحــوث ومتحــف التاريــخ 
االختــراع  بــراءة  علــى  الطبيعــي 
املوســومة »تصنيــع مبيــد حيــوي فّعــال 
مــن الزيــت الطيــار لنبــات اليوكالبتــوس 
املائيــة  Eucalyptus sp. ضــد احلشــرة 
 AnisopssardeaHerrich-Schaeffer,
ــي  ــة ف ــتوى اإلنتاجي ــن مس 1849لتحس

بحيــرات األســماك االصطناعيــة”.
وهدفــت البــراءة إلــى اســتخالص الزيــت 
Euca- سالطيــار الوراق اشــجاراليوكالبتو
Cleveng- بواســطة جهــاز ال .lyptus  sp

ــد  ــال كمبي ــا الفّع ــتخدام تأثيره er واس
ــرة  ــد احلش ــة ض ــق للبيئ ــي وصدي طبيع

براءة اختراع االولى من نوعها في العراق 
لتحسين انتاج الثروة السمكية في كلية العلوم 

اســماك  ليرقــات  املفترســة  املائيــة 
الــكارب لتحســن مســتوى االنتاجيــة 
فــي بحيــرات االســماك االصطناعيــة؛ 
ــن 70%   ــراوح ب ــائر تت ــبب خس ــي تس والت
ــواض  ــماكفي اح ــات االس ــى 90% بيرق ال
اســتخدام  فكــرة  تعــد  إذ  التفقيــس، 
ــوت  ــا الزي ــة ومنه ــتخلصات النباتي املس
املفترســة  احلشــرات  ضــد  الطيــارة 
ــدة  ــكار اجلدي ــن االف ــماك م ــات االس ليرق
ــراق.  ــي الع ــابقا ف ــق س ــم تطب ــي ل والت
ــتخدامه  ــي امكانيةاس ــد ف ــز املبي ويتمي
ــرات  ــماك وبحي ــة االس ــواض تربي ــي اح ف
التأثيــر  دون  االصطناعيــة  االســماك 
علــى االســماك, لكونــه ُمحّضــر مــن 
ــو  ــة وه ــة للبيئ ــة وصديق ــواد طبيعي م
ينســجم مــع متطلبــات هــذا النــوع 
الرئيســية  املركبــات  و  التربيــة،  مــن 
أحاديــة  هــي  الطيــارة  الزيــوت  لهــذا 
التربينويــد وقابليتهــا للتطايرعاليــة وهــو 
مــا يتناســب باســتخدامه كمبيــد ضــد 
حشــرات املائيــة الضــارة ويرقــات البعوض 
وغيرهــا مــن اآلفــات املتوطنــة فــي اجلداول 
والبــرك واالنهــاردون التاثيــر علــى صالحية 
املــاء لالســتخدامات البشــرية؛ اي ان مــدة 
بقــاء املبيــد علــى ســطح املــاء هــي مــدة 
قليلــة ال تتجــاوز 45 دقيقــة بعــد مزجــه 
مــع بنــزوات البنزيــل وبعدهــا يتطايــر 
لقتــل احلشــرة  الوقــت كافــي  وهــذا 

ــا. ــيطرة عليه والس

ــة  ــون مناقش ــة الفن ــهدت كلي ش
املوســومة   املاجســتير  رســالة 
العنصــري  التمييــز  )متظهــر 
الكرافيكــي  التصميــم  فــي 
احلديــث( للباحــث حســن فالــح 

حســن مــن  قســم التصميــم .
وتنــاول الباحــث التمييــز العنصــري 
ــاة،  ــن احلي ــدة م ــاالت عدي ــي مج ف
مؤسســات  بعــض  حاولــت 
التصميــم ابــرازه وحتقيقــه فــي 

كلية الفنون الجميلة تناقش تمظهر التمييز العنصري في التصميم الكرافيكي

التطبيقــات  بعــض  تصميــم 
ملصقــات  وُعــدت  الكرافيكيــة، 
ــة  ــرية( واغلف ــات )السويس االنتخاب
ورســوم   ،))TIME MAGAZINE
 ،)CHARLIE HEBDO( كاريكاتيــر 
ــز  ــف التميي ــاً لتوظي ــاً خصب ميدان
ــم،  ــاء التصمي ــي فض ــري ف العنص
يلــج  أن  احلالــي  البحــث  وحــاول 
مســالكه علــى وفــق محــاور عديدة

مبجموعــة  الباحــث  واوصــى 
فيهــا:  جــاء  التوصيــات  مــن 
الوعــي  لتنميــة  أهميــة  ايــالء 
العنصريــة،  املظاهــر  ونبــذ 
التعايــش  تعزيــز  عــن  فضــالً 
ــات. ــراد واجملتمع ــن األف ــلمي ب الس

ــة  ــة البدني ــة التربي ــهدت كلي ش
للبنــات  الرياضــة  وعلــوم 
املاجســتير  رســالة  مناقشــة 
املوســومة )احلوكمــة الرشــيدة 
ودورهــا فــي إدارة األزمــات مــن 
فــي  العاملــن  نظــر  وجهــة 
للتربيــة  العامــة  املديريــة 
الرياضيــة والنشــاط املدرســي( 
للطالبــة ســحر ســلمان حســن .
مفهــوم  الباحثــة  وبينــت 

احلوكمــة الرشــيدة بأنهــا النظام 
الــذي يتــم عبــره ادارة املؤسســات 
والتحكــم فــي اعمالها،مضيفــة 
الرياضيــة  األزمــات  إدارة  إلــى 
مــع  الفــوري  التعامــل  بانهــا 
او  تصاعــد  اي  لوقــوف  احلــدث 
بهــدف  تعاظــم  او  مضاعفــات 
علــى  الكاملــة  الســيطرة 
ــة  ــتنتجة ان للحوكم الهدف،مس
الرشــيدة دور ايجابــي وفاعــل فــي 

ــا  ــن عمله ــال ع ادارة االزمات،فض
ــن  ــدراء  العامل ــه م ــى توجي عل
ــة  ــة للتربي ــات العام ــي املديري ف
الرياضيــة والنشــاط املدرســي 
نحــو الهــدف مــن خــالل رؤيتهــا 

ورســالتها.
الــى  الباحثــة  توصلــت  كمــا 
التوصيــات  مــن  مجموعــة 
اســتخدام  ضــرورة  اهمهــا 
)احلوكمــة  املقياســن  هذيــن 
مــن  االزمــات(  وادارة  الرشــيدة 
مــدراء أقســام التربيــة الرياضيــة 
ــع  ــي جمي ــي ف ــاط املدرس والنش
ــى  ــل عل ــات العراق،العم محافظ
التأصيــل  وتنميــة  اســتمرار 
ــة  ــة للحوكم ــب الفكري للجوان
الرشــيدة فضــال عــن تطبيــق 
ــي  ــيدة ف ــة الرش ــات احلوكم آلي
االزمــات لنشــر ثقافتهــا. ادارة 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات تناقش الحوكمة 
الرشيدة ودورها في إدارة األزمات

وقــع مديــر مركــز بحــوث 
الســوق وحمايــة املســتهلك 
يحيــى  الدكتــور  االســتاذ 
ــاون  ــة تع ــل الي ــال خلي كم
ــث  ــأة البح ــع هي ــي  م بحث
والتطويــر الصناعي فــي وزارة 

واملعادنوالتقــى  الصناعــة 
ــام  ــر الع ــارة باملدي ــاء الزي اثن
والتطويــر  البحــث  لهيــأة 
الصناعــي املهنــدس عبــد 

الغنــي فخــري آل جعفــر.
ويرمــي التعــاون الــى االرتقــاء 

مركز بحوث السوق يوقع آلية تعاون بحثي مع هيأة البحث 
في وزارة الصناعة والمعادن

مبســتوى العمــل البحثــي 
بــن اجلامعــة ومؤسســات 
الدولــة كافــة .ومت االتفــاق 
ــة  علياجــراء بحــوث تطبيقي
فــي  تســهم  مشــتركة 
تطويــر النشــاط التســويقي 
الصناعيــة،  للمشــاريع 
ونــدوات  مؤمتــرات  وعقــد 
وورش عمــل تخصصيــة فــي 
املشــاريع  تســويق  مجــال 
دورات  واعــداد  الصناعيــة، 
املشــاريع  عــن  تدريبيــة 
علــى  تعمــل  الصناعيــة 
تطويــر النشــاط التســويقي 

ــن. ــل الباحث ــن قب م

شــارك التدريســي مــن قســم علــوم احليــاة فــي 
الهيثــم  /ابــن  الصرفــة  للعلــوم  التربيــة  كليــة 
األســتاذ املســاعد الدكتــور ســالم عبــد اهلل ســلمان 
ــه  ــذي أقامت ــر  ال ــي العاش ــر الدول ــال املؤمت ــي أعم ف
ــا  ــي تركي ــد ف ــة املنعق ــاث االمريكي ــة األبح مؤسس
ــة  ــة واالجتماعي ــات اجليوفيزيائي ــعار )التحدي ــت ش حت

ــرة( . ــة متغي ــي بيئ ــة ف ــانية والطبيعي واإلنس
اذ شــارك الدكتــور ســلمان فــي اعمــال املؤمتــر ببحثــه 
املوســوم)الصور التعليميــة واثرهــا فــي ســرعة وجــودة 
حتصيــل طلبــة الصــف الثالــث متوســط مــن مــدارس 
املتميزيــن فــي االختبــارات احملوســبة والورقيــة( والــذي 
هــدف الــى معرفــة أثــر الصــور التعليميــة فــي ســرعة 
وجــودة حتصيــل طلبــة الصــف الثالــث متوســط مــن 
مــدارس املتميزيــن فــي االختبــارات احملوســبة والورقيــة.
كمــا أوصــى الباحــث بتفعيــل اســتعمال االختبــارات 
احملوســبة تدريجيــا ملــا لهــا مــن مميــزات فــي اختصــار 
ــجم  ــا ينس ــدرس ، ومب ــب وامل ــد للطال ــت واجله الوق
ــور  ــتعمال الص ــن اس ــال ع ــر فض ــورات العص ــع تط م
ــون  ــادة ك ــة امل ــع طبيع ــجم م ــا ينس ــة مب التعليمي
ــو  ــة ه ــة الطبيعي ــواد العلمي ــي امل ــم ف ــب التعلي أغل

ــري . ــم بص تعلي

التربية ابن الهيثم تشارك في مؤتمر 
دولي حول التحديات الجيوفيزيائية في 

بيئة متغيرة

التعليــم  مركــز  عقــد 
املســتمر فــي جامعــة بغــداد 
مطــوري  مــع  اجتماعــا 
ــة  ــركة النخب ــن ش ــج م برام

ــول  ــم ح ــية للتفاه الهندس
خــاص  نظــام  تصميــم 
لــدورات املركــز بحضــور مديــر 
املركــز الدكتورمــروان عبــد 

مركز التعليم المستمر يعقد اجتماعا مع شركة النخبة 
الهندسية

وآخريــن. عاشــور  احلميــد 
ــة  ــاع امكاني ــاول االجتم وتن
اليــات املركــز  عمــل 
البرامــج  وربــط  الكترونيــاً 
علــى الويــب ســايت وتوحيــد 
الفرعيــة  البرامــج  كل 
للمركــز بواجهــة رئيســية 
التطــور  ملواكبــة  واحــدة 
االلكترونــي عامليــا وتقــدم 
املســتمر  التعليــم  مركــز 
االثــر  بالغــة  خطــوات 
نحــو تكنوجليــا املعلومــات 

االلكترونيــة. واحلوكمــة 

ــي  ــي جراح ــق طب ــح فري جن
مــن  التدريســي  برئاســة 
استشــاري  الطــب  كليــة 
واجلراحــة  االورام  جراحــة 
ــة املتقدمة األســتاذ  الناظوري
شــاكر  عقيــل  الدكتــور 
عمليــة  باجــراء   ، محمــود 
تبلــغ  لســيدة  جراحيــة 

ــتن  ــس وس ــر خم ــن العم م
ــي مــن ســرطان  عامــا، وتعان
اجلــزء األســفل للمســتقيم، 
تقانــة  بإســتعمال  وذلــك 
لربــط  الســتابالر  جهــاز 
الغليظــة  االمعــاء 
ــاز  ــاعدة جه ــد، ومبس باملقع

. لليكاشــور ا

فريق طبي من كلية الطب ينجح بعملية استئصال ورم سرطاني

محمــود  الدكتــور  وقــال 
اجلراحيــة  العمليــة  إن 
التخديــر  حتــت  متــت 
الــورم  إلســتئصال  العــام 
املناطــق  مــع  الســرطاني 
عــن  فضــالً  لــه،  اجملــاورة 
اســتئصال مســافات مــن 
احلافــات العلويــة والســفلية 
للمســتقيم، وربــط القولــون 
املقعــد  مــع  الســيني 
بإســتعمال جهــاز الســتابلر 
الدائــري املائــل، ومبســاعدة 
مــع  الليكاشــور،  جهــاز 
العاصــرة  علــى  احلفــاظ 
دون  للمقعــد،  الشــرجية 
ــه  ــع تفوي ــى وض ــة ال احلاج
القولــون اخلارجــي الوقتــي او 

الدائمــي.

التدريبيــة  الــدورة  اختتمــت 
االكادمييــة  اقامتهــا  التــي 
الدوليــة للتنميــة والتطويــر فــي 
ــوم  ــة وعل ــة البدني ــة التربي كلي
مســاعد  بحضــور  الرياضيــة 
رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون 
االداريــة وكالــة االســتاذ الدكتــور 

االكاديمية الدولية للتنمية تختتم دورتها في كلية 
التربية الرياضية

حســن حميــد كــرمي وعميــد 
الدكتــور  االســتاذ  الكليــة 
. اخلاقانــي  محمــد  قاســم 

ــود  ــة بجه ــد الكلي ــاد عمي واش
املــالك الــذي عمــل علــى اقامــة 
هــذه الــدورة وحتمــل مشــقة 
ــة  ــي الفني ــن النواح ــة م العملي

بــدورات  ووعــد  والتنظيميــة 
اخــرى حســب طلــب املشــاركن 
املواضيــع  لكثــرة  وذلــك 
الرياضيــة التــي بحاجــة الــى 
والعملــي  النظــري  التفســير 
ــتفاد  ــة ليس ــرات مكثف ومحاض
مرحبــا   ، املتلقــي  منهــا 
االجانــب  احملاضريــن  بوجــود 
فــي  بغــداد  العاصمــة  فــي 
ــة . ــة البدني ــة التربي ــاب كلي رح

ــن  ــة م ــدروع التقديري ــت ال ووزع
عميــد الكليــة الــى كل مــن 
ــور  ــي الدكت ــم العال ــر التعلي وزي
مســاعد  و  الســهيل  قصــي 
رئيــس جامعــة بغــداد للشــؤون 
العلميــة والــذي قــام باســتالمها 
باالنابــة املســاعد االداري والــى 
ــدورة . ــي ال ــاركن ف ــة املش بقي
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ــن  ــة اب ــة التربي ــهدت كلي ش
اإلنســانية  للعلــوم  رشــد 
ــتير  ــالة ماجس ــة رس مناقش
ــري  ــف االس ــومة )العن املوس
وعالقتــه باالندفاعيــة لــدى 
املراهقــن ( للطالبــة حنــن 
ــم  ــن قس ــف م ــد الطي احم
ــية. ــة والنفس ــوم التربوي العل

الــى  الدراســة  وهدفــت 

التعــرف علــى العنف االســري 
وعالقتــه  املراهقــن  لــدة 
ــب متغيري  ــة بحس باالندفاعي
وكذلــك  والصــف  اجلنــس 
االندفاعيــة  علــى  التعــرف 
بحســب  املراهقــن  لــدى 
والصــف اجلنــس  متغيــري 

نتائــج،  الدراســة  وخرجــت 
البحــث  لعينــة  ان  اهمهــا 

مــن  متوســط  مســتوى 
االندفاعيــة التــي كان ســببها 
ــوا  ــذي عان ــري ال ــف االس العن
ــي  ــات فه ــا التوصي ــه وام من
توعيــة حلــد  برامــج  عمــل 
ــري  ــف االس ــرة العن ــن ظاه م
وتأثيــره علــى االبنــاء املراهقن 
بتقديــر  الدراســة  ،واجيــزت 

ــد جي

كلية التربية ابن رشد تناقش العنف االسري وعالقته 
باالندفاعية لدى المراهقين

شــارك مركــز بحــوث و متحــف 
العراقــي  الطبيعــي  التاريــخ 
و  اعتمــاد  احتفاليــة  فــي 
إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة 
لــالدارة املتكاملــة للســيطرة 
فــي  االمــراض  نواقــل  علــى 
العــراق،اذ قدمــت التدريســية 
ــاء  ــورة هن ــف الدكت ــي املتح ف
هانــي الصفــار العديــد مــن 
ــة  ــة الهادف ــات العلمي الطروح
للتقليــل مــن تأثيــر النواقــل 
احلشــرية  خاصــة  و  املرضيــة 
اهــم  مناقشــة  منهــا.ومت 
خطــورة  مــدى  منهــا  احملــاور 

تدريسية من متحف التاريخ الطبيعي تشارك ببحث عن سيطرة 
نواقل االمراض في العراق

االمــراض املنقولــة عبــر النواقــل 
انواعهــا  مبختلــف  املرضيــة 
ــرة او  ــت نواقــل صغي ســواء كان
ــذه  ــت ه ــة إن كان ــرة خاص كبي
ــاة  ــع حي ــاس م ــي مت ــل ف النواق

املواطــن العراقــي ، مثــل الذبــاب 
، البعــوض ، القمــل ، القــراد ، 
ــر،  ــث ، الصراصي ــم ، البراغي احلل
، القطــط  ، القواقــع  الطيــور 
الــى  الوصــول  و   ، الــكالب  و 
الهــدف املنشــود مــن اطــالق 
هــذه االســتراتيجية الوطنيــة 
مــن  خــال  عــراق  اجــل  مــن 
املعانــاة االنســانية الناجتــة عــن 
بواســطة  املنقولــة  االمــراض 
مختلفــة  املرضيــة  النواقــل 

االنــواع .

الطــب  كليــة  شــهدت 
ــة  ــة اطروح ــري مناقش البيط
دور   ( املوســومة  الدكتــوراه 
علــى  التأثيــر  فــي  التمــر 
جلــن  الوراثــي  التغايــر 
احملفــز  الهرمــون  مســتقبل 
مــع  املرتبــط  للجريبــات 
اجلنســي  والنضــج  البلــوغ 
ــراق (  ــي الع ــالت ف ــي العج ف

للطالــب ، حســن هــادي حمود 
ــراض  ــد واالم ــرع التولي ــن ف م

. التناســلية 
ــري  ــى التح ــث ال ــي البح ويرم
عــن جــن مســتقبل الهرمــون 
احملفــز لنمــو اجلريبــات وعالقتــه 
ــوغ  ــريع البل ــتجابة لتس باالس
فــي  اجلنســي  والنضــج 
العجــالت املغــذاة علــى التمــر.

ــتخدام  ــة اس وتضمنت الدراس
اجلســم  وقياســات  وزن 
وحســاب مســتوى الهرمــون 
اجلريبــات  لنمــو  احملفــز 
فــي  االســتروجن  وهرمــون 
الــدم واملشــاهدات احلقليــة 
علــى  العجــالت  وعــرض 
ــوغ  ــر البل ــد عم ــر لتحدي الذك

. اجلنســي 

كليةالطب البيطري تناقش دورالتمرفيالتأثيرعلىالتغا
يرالوراثي

واالقتصــاد  االدارة  كليــة  شــهدت 
ماجســتير  رســالة  مناقشــة 
املوســومة )تأثيــر اســعار النفــط 
وامليــزان  العامــة  املوازنــة  علــى 
التجــاري فــي العــراق للمــدة )2004-
2017( للطالــب علــي عبــد الكاظــم 

. دعــدوش 
وهدفــت الدراســة الــى التحقــق مــن 
ــب  ــا حس ــة او رفضه ــول الفرضي قب
مــا تتوفــر مــن دالئــل وبراهــن و حتليل 
ــى  ــط عل ــعار النف ــرات اس ــر تغي اث
املوازنــة العامــة وامليــزان التجــاري 
ــتفادة  ــة االس ــراق وامكاني ــي الع ف

ــارب. ــض التج ــن بع م
وقــدم الباحــث عــددا مــن التوصيــات 
منهــا مــن االفضــل علــى الســلطة 
السياســية االلتــزام مببــدأ تخصيص 
العوائــد النفطيــة لتحقيــق القيمــة 
القطاعــات  بقيــة  فــي  املضافــة 
ــرار  ــدم االجن ــرى وع ــطة االخ واالنش
ــة  ــة خلدم ــات اجلانبي وراء التخصيص
ومناطقيــة  سياســية  اهــداف 
خاصــة ال حتقــق مصلحــة البلــد  
وضــرورة االنتقــال مــن موازنــة البنــود 
ــر  ــات االكث ــى املوازن ــة( ال )التقليدي

ــة . حداث

كلية االدارة واالقتصاد تناقش تأثير اسعار النفط على 
الموازنة العامة 

املاجســتير  رســالة  القانــون  كليــة  ناقشــت 
التفاقيــة  اخملاطروفقــا  )انتقــال  املوســومة 
للبضائــع  الدولــي  للبيــع  املتحــدة  االمم 
عبــد  شــذى  للطالبــة   )1980 فيينــا 
اخلــاص. القانــون  فــرع  اجلبارخندان، مــن 
مشــكلة  معاجلــة  الــى  الرســالة  وهدفــت 
ــد  ــي عق ــن طرف ــد اي م ــر بتحدي ــال اخملاط انتق
ــال  ــر،  فض ــك اخملاط ــؤولية تل ــل مس ــع يتحم البي

كلية القانون تناقش انتقال المخاطر وفقا 
التفاقية االمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع

ان  شــانه  مــن  الــذي  االســاس  حتديــد  عــن 
ــن . ــد الطرف ــق اح ــى عات ــؤولية عل ــي املس يلق
ــات  ــن التوصي ــدد م ــى ع ــالة ال ــت الرس وتوصل
عقــد  تنظيــم  الــى  املشــرع  دعــوة  اهمهــا 
ــورات  ــب التط ــا يواك ــع مب ــي للبضائ ــع الدول البي
ــكام  ــم اح ــد وتنظي ــذا العق ــهدها ه ــي يش الت
اخملاطــر،وان  انتقــال   حالــة  تتنــاول  خاصــة 
اتفاقيــة  نصــوص  ضمــن  نــص  ادراج  يتــم 
ــق  ــر يتعل ــال اخملاط ــالة انتق ــة مبس ــا اخلاص فيين
ومــدى  البضاعــة  التاخرفــي تســليم  بحالــة 
اعتبــاره مبثابــة هــالك للبضاعــة مــن عدمــه 
ــة . ــذة النقط ــول ه ــم ح ــالف احملاك ــرا الخت نظ

ــة  ــداد مناقش ــة بغ ــة بجامع ــون اجلميل ــة الفن ــهدت كلي ش
رســالة ماجســتير املوســومة ) متثــالت العنــف فــي أداء املمثــل 
املســرحي العراقــي ( للباحــث محمــد جنــم عبيــد مــن قســم 

الفنــون املســرحية .
ــي اداء  ــف ف ــالت العن ــى متث ــرف عل ــى التع ــث ال ــي البح ويرم

ــي. ــرح العراق ــروض املس ــي ع ــل ف املمث
ــرة  ــرة خطي ــه ظاه ــف بوصف ــوم العن ــث مفه ــاول الباح وتن

كلية الفنون الجميلة تناقش تمثالت العنف في أداء الممثل 
المسرحي العراقي

فــي احليــاة ، إنعكســت علــى 
املســرح وظهرت فــي نتاجاته 
مســتوى  علــى  ليــس   ،
ــل  موضــوع العــرض فقــط ب
أداء  مســتوى  علــى  أيضــاً 

املمثــل .
و توصــل الباحــث الــى جملة 
متثــل  االســتنتاجات  مــن 
ــاد التكنولوجيا  العنف باعتم
واســتخدامها املرئيــة فــي 
فــي  )خيانــه(  مســرحية 
ضيــاء  )عطيــل/  مشــهد 
ــر  ــد اراد ان يفج ــن( , عن الدي
نفســه بحــزام ناســف , فقد 
اســتعاض العــرض تقنيــة 
ــق  ــل خل ــن اج ــو( م )الداتاش
متثــالت ادائيــة متطابقــة مــع 

الشــخصية. مرامــي 

فــي  التدريســي  نشــر 
ــة  ــة الوراثي ــد الهندس معه
االحيائيــة  والتقنيــات 
للدراســات العليــا جامعــة 
الدكتــور  االســتاذ  بغــداد 
الدراغــي  عبــاس  واثــق 
الدكتــور  مــع  باالشــتراك 
رافــد عبــاس كتابــه املوســوم 
 Gene Toxicity of lionizing(
دار  فــي  وذلــك   )Radiation
المبــرت. العامليــة  النشــر 
ويرمــي الكتــاب الــى التعريف 
ــرة  ــعاعات املباش ــر اإلش بتاثي
وغيــر املباشــر علــى املســتوى 
ــم  ــن تقيي ــالً ع ــي فض اجلين
ــار املــواد الكيمياويــة علــى  اث

.DNA املــاده الوراثيــة

استاذ من معهد 
الهندسة الوراثية ينشر 

كتابا في دار نشر “المبرت” 
العالمية

شــهدت كليــة االدارة واالقتصــاد جامعــة بغداد ، مناقشــة 
رســالة ماجســتير املوســومة)تأثير اســعار النفــط علــى 
ــدة  ــراق للم ــي الع ــاري ف ــزان التج ــة واملي ــة العام املوازن

ــدوش. ــم دع ــد الكاظ ــي عب ــب عل )2004-2017(( للطال
ــة او  ــول الفرضي ــن قب ــق م ــى التحق ــة ال ــت الدراس هدف
ــل  ــن و حتلي ــل وبراه ــن دالئ ــر م ــا تتوف ــب م ــا حس رفضه

كلية االدارة واالقتصاد في جامعة بغداد تناقش تأثير اسعار 
النفط على الموازنة العامة والميزان التجاري في العراق

اســعار  تغيــرات  اثــر 
املوازنــة  علــى  النفــط 
ــاري  ــزان التج ــة واملي العام

فــي العــراق. 
ــة  ــث امكاني ــاول الباح وتن
بعــض  مــن  االســتفادة 
التجــارب و دراســة وحتليــل 
املوازنــة العامــة وحجــم 
ــض  ــاري لبع ــادل التج التب
التــي  اخملتــارة  الــدول 
يعتمــد اقتصادهــا علــى 
ــي  ــاع النفط ــد القط عوائ
ــا  ــور اقتصاداته ــان تط وبي
مــن  التحــول  ومحاولــة 
التنويــع  الــى  الريعيــة 

. االقتصــادي 

سكرتير التحرير

هيئة التحرير

اإلشراف اللغوي

تنضيد طباعي

التصوير

التصميم

لألطالع على المزيد من اخبار 
الجامعة .. يرجى زيارة موقع 
المركز الخبري لجامعة بغداد

 www.nc.uobaghdad.edu.iq

اإلرشيف

العالقات العامة

حيدر محمد الرماحي

احمد حسون 
محمد منصور
مهند نديم

محمد سمير 
مريم مالك
انسام جاسم

عبير عبد الصاحب

هدى سليمان
سماره صالح الدين

ياسين خضير
مهند نديم

زينة حاتم

كافي حمود

د. أسيل وليد

سما علي
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