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ــاد  ــور عم ــتاذ الدكت ــنم األس تس
ــه  ــام عمل ــيني مه ــن احلس حس
اجلديــد رئيســا جلامعــة بغــداد 
رئيــس  مســاعدي  وبحضــور 
العلميــة  للشــؤون  اجلامعــة 
رؤســاء  عــن  فضــا  واالداريــة 
ــة فــي  ــة والعلمي االقســام االداري

اجلامعــة. رئاســة 
منصــب  “أن  احلســيني  وأكــد   
رئيــس جامعــة بغــداد هــو تكليف 
عــازم  وانــي  تشــريف  وليــس 
ــدة  ــة الواح ــروح العائل ــل ب بالعم
ــتراتيجيتنا  ــدى اس ــون اح وأن تك
فــي ادارة اجلامعــة هــو العمــل 
بــكل شــفافية وتعــاون مــن اجــل 
االرتقــاء وتطويــر هــذا الصــرح 
جامعــة  هــــو   اال  العظيــم، 

ــداد”.  بغ
وأشــار احلســيني “ان أم اجلامعــات 
كل  لهــا  نقــدم  أن  تســتحق 
والبحثيــة  العلميــة  امكاناتنــا 
تقــف  اليــوم  باتــت  أن  بعــد 
فــي مصــاف  كبــرى اجلامعــات 

االستاذ الدكتور عماد حسين مرزا الحسيني يتسنم منصب رئيس جامعة بغداد

تــرأس رئيــس جامعــة بغــداد االســتاذ الدكتــور عمــاد 
حســن مــرزا احلســيني اجتماعــاً مــع مديــري املراكــز 
ــس  ــاعد رئي ــور مس ــة، وبحض ــي اجلامع ــة ف البحثي
ــة االســتاذ الدكتــور حســن  اجلامعــة للشــؤون االداري
ــة  ــس اجلامع ــي لرئي ــاعد العلم ــرمي، واملس ــد ك حمي

رئيس جامعة بغداد يترأس اجتماعًا مع مديري المراكز 
البحثية 

ــد  ــل عب ــامة فاض ــور اس ــاعد الدكت ــتاذ املس االس
ــة  ــز البحثي ــأن املراك ــيني علي ــد احلس اللطيف.وأك
ــاس  ــي االس ــي ف ــات ه ــي اجلامع ــأت ف ــي أنش الت
تعمــل علــى تطويــر اجلانــب البحثــي للحصــول 
علــى االعتماديــة، مشــيرا الــى ان هنــاك عاقــة بــن 
عــدد مــن البحــوث املنشــورة واملنجــزة فــي جامعــة 
بغــداد ومراكزهــا، موضحــاً ضــرورة ان يرتقي االســتاذ 
ــاء  ــل االرتق ــن اج ــاق م ــلوك واالخ ــي بالس اجلامع
بالبحــث العلمــي وفــق اخاقيــات العمــل االكادميــي، 
مؤكــداً علــى ضــرورة االهتمــام بالتوصيــف الوظيفي 

ــة.   ــة واالداري ــل البحثي ــع املفاص ــي جمي ف
وعلــى هامــش االجتمــاع وجــه احلســيني بتشــكيل 
جلنــة برئاســة املســاعد العلمــي االســتاذ املســاعد 
ــة  ــد اللطيــف وبعضوي ــور اســامة فاضــل عب الدكت
املشــكات  لتحديــد  املراكــز  مديــري  مــن  عــدد 
ــم  ــر عمله ــوث وتطوي ــاز البح ــات فيهاالجن واملعوق

االداري والبحثــي .

العامليــة مشــدداً علــى ضــرورة 
العمــل وفــق احلكمــة التــي تقــول 
ــت الوفــاء ( فــي  ) هــي العطــاء وان
العلمــي  العطــاء  الــى  اشــارة 
املســتمر” مضيفــا “أن أم اجلامعــات 
علميــة  متتلــك ســمعة  بغــداد 
ــا  ــب علين ــارع يج ــاري ب وارث حض

ــبات  ــك املكتس ــى تل ــة عل احملافظ
عبــر تقــدمي أفضــل اخلدمــات والرؤى 
واملوظفــن  للطــاب  العلميــة 
واالســاتذة فضــا عــن احملافظــة 
علــى املــال العــام والبنــى التحتيــة 
فــي  أمانــة  كونهــا  للجامعــة 

اعناقنــا جميعــا” .

حصــدت جامعــة بغــداد مجموعــة مــن التصانيــف املتقدمة ضمن 
ــة  ــات العلمي ــام 2020 للتخصص ــي للع ــز البريطان ــف التامي تصني
.اذ احــرزت اجلامعــة االم املرتبــة 601+ ضمــن تخصصــات علــوم 
احليــاة واحــرزت املرتبــة 801+ ضمــن التخصصــات الفيزياويــة فضــا 

جامعة بغداد تدخل ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 
2020 وفقا للتخصصات العلمية

عــن املرتبــة 400-301 
التخصصــات  فــي 
الصحيــة والســريرية .

 ويذكــر اذ ام اجلامعــات 
قــد احــرزت فــي العــام 
2019 املرتبــة 801+ مــن 
جامعــة   1000 اصــل 
عامليــة ضمــن تصنيف 
البريطانــي  التاميــز 
دخــول  عــن  فضــا 
جامعــة بغــداد ضمــن 
ــاء  ــانك ه ــف ش تصني
ــه. ــي للعــام ذات الصين

تــرأس مســاعد رئيــس جامعــة بغداد  للشــؤون 
ــور اســامة  ــة االســتاذ املســاعد الدكت العلمي
فاضــل عبــد اللطيــف اجتماعــا خاصــا ضــم 
ــة  ــبة االلكتروني ــز احلاس ــر مرك ــاع مدي االجتم
ــن  ــدد م ــن وع ــامي حس ــامر س ــور س الدكت
مبرمجــي مركــز احلاســبة االلكترونيــة ومــدراء 
التســجيل مــن تشــكيات اجلامعــة بخصوص 

نظــام املقــررات.
ــة  ــي بداي ــف ف ــد اللطي ــور عب ــى الدكت واثن
احلاســبة  مركــز  عمــل  علــى  االجتمــاع 
مــن  املبذولــة  اجلهــود  وعلــى  االلكترونيــة 
قبــل فريــق العمــل البرمجــي ملركــز احلاســبة 
اجلامعــة  االخــرى مــن تشــكيات  والفــرق 
تدريبهــا  علــى  يشــرف  والتــي  املســاعدة 
ــن  ــن املبرمج ــة م ــا مجموع ــراف عليه واالش

االختصــاص فــي املركــز 
مركــز  مديــر  اشــار  اخــرى  جهــة  ومــن 
التــي  اجلهــود  الــى  االلكترونيــة  احلاســبة 
بذلــت مــن قبــل الفــرق البرمجيــة مــن املركــز 
والتشــكيات االخــرى فــي اكمــال برامجنظــام 
مت  التــي  االلكترونــي  املقرراتوالتســجيل 
تزويدهــا لشــعب التســجيل لكليــات اجلامعــة 
واالنتقــال مــن العمــل الورقــي الــى االلكتروني 

مساعد رئيس جامعة بغداد 
للشؤون العلمية يترأس اجتماعًا في 
مركز الحاسبة حول نظام المقررات

االستاذ المساعد الدكتور عبد 
 لرئاسة 

َ
الحسين العسكري مساعدًا أداريا

جامعة بغداد

ــن  ــد احلس ــور عب ــاعد الدكت ــتاذ املس ــنم االس تس
لرئيــس  االداري  املســاعد  منصــب  العســكري 
اجلامعــات  ام  تبــارك  وبذلــك   .. بغــداد  جامعــة 
للعســكري منصبــة اجلديــد لرفــد املســيرة العلميــة 
واالكادمييــة ودعــم اجلامعــة وطلبتهــا وفــق رؤى 
اداريــة ســديدة تخــدم اجلامعــة بجميــع تشــكياتها.
ويذكــر أن العســكري يحمــل شــهادة الدكتــوراه 
فــي الهندســة املعماريــة , وشــغل مناصــب عديــدة, 
ــي  ــة ف ــة املعماري ــم الهندس ــة قس ــى رئاس أذ تول
كليــة الهندســة بجامعــة البصــرة عــام 2007 
الهندســة  لقســم  رئيســاً  اصبــح  وبعدهــا   ,
ــن  ــة فــي كليــة الهندســة بجامعــة النهري املعماري
عميــداً  اصبــح  ثــم  ومــن   ,  2013 عــام  لغايــة 
ــات  ــي للدراس ــري واالقليم ــط احلض ــز التخطي ملرك
العليــا بجامعــة بغــداد , حتــى تســنم منصــب 
  2019 عــام  بغــداد  جلامعــة  االداري  املســاعد 

جامعة بغداد تدخل 
تصنيف التايمز البريطاني 

لعام 2020

كلية االعالم تناقش معالجة 
الفضائيات العربية للصراع االيراني 
السعودي في سوريا وانعكسها على 

الجمهور العربي
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ــي  ــداد ف ــة بغ ــاركت جامع ش
املؤمتــر الدولــي الرابع لهندســة 
البنــاء واالنشــاءات والبيئــة في 
مدينــة اســطنبول التركيــة 
ــك  ــرة مــن 7-9/ 2019، وذل للفت
  ITU جامعــة  مــع  بالتعــاون 

ــا.  ــطنبول للتكنولوجي اس
واشــار مســاعد رئيــس جامعــة 
االداريــة  للشــؤون  بغــداد 
حســن  الدكتــور  االســتاذ 
حميــد كــرمي خــال ترأســه 
ــي  ــارك ف ــة املش ــد اجلامع وف
وعشــرون  بخمســة  املؤمتــر 
بكليــة  متمثلــة  بحثــاً 
العلــوم،  وكليــة  الهندســة 
اضافــة الــى مركــز التخطيــط 

جامعة بغداد تشارك في المؤتمر الدولي الرابع للهندسة المدنية 
في مدينة اسطنبول التركية

ــاد  ــى ان انعق ــة، ال ــام الداخلي ــم االقس ــي، وقس ــري واالقليم احلض
املؤمتــر فــي هــذا الوقــت االســتثنائي نيابــة عــن اجلامعــات والــوزارات 

العراقيــة يعــد متثيــل يدعــو للفخــر واالعتــزاز. 
ــاون  ــي التع ــب الترك ــع اجلان ــداد م ــة بغ ــد جامع ــث وف ــذا وبح ه

اجلامعتــن،  بــن  املشــترك 
الدعــوة   توجيــه  مت  حيــث 
للجامعــة التركيــة ITU  لزيــارة 
ــادل  ــك لتب ــداد وذل ــة بغ جامع
التعــاون العلمــي والثقافــي.  
وفــي ختــام املؤمتــر مت تكــرمي 
مســاعد رئيــس جامعــة بغــداد 
االســتاذ  االداريــة  للشــؤون 
حميــد  حســن  الدكتــور 
ــاركته  ــر ملش ــدرع املؤمت ــرمي ب ك
ــوث  ــة بح ــاء اربع ــزة بالق املتمي
علميــة عــاوة علــى مشــاركته 
ــراء  فــي صياغــة التوصيــات واث
جلســات املناقشــة االمــر الــذي 
عكــس صــورة مشــرفة عــن ام 

اجلامعــات العريقــة. 

مساعد رئيس جامعة بغداد يزور مركزالبحوث التربوية 
والنفسية

للشــؤون  بغــداد  جامعــة  رئيــس  مســاعد     زار 
الدكتــور  املســاعد  االســتاذ  العلميــة 
بصحبــة  اللطيــف  عبــد  فاضــل  أســامة 
ســداد  الدكتــورة  العلميــة  الشــؤون  مديــرة 
والنفســية. التربويــة  البحــوث  مركــز  هاشــم 
تنفيــذ  ضــرورة  علــى  اللطيــف  عبــد  واكــد 
فــي  كاملــة  وتســليمها  البحثيــة  اخلطــة 
آليــات  مناقشــة  عــن  فضــا  احملــددة  اوقاتهــا 
واإلداريــة. العلميــة  واقســامه  ومهامــه  املركــز 
ــين  ــث التدريس ــى ح ــي عل ــاعد العلم ــدد املس وش
احملكمــة. العلميــة  باجملــات  النشــر  فــي 

زار وفــد مــن منظمــة الصليــب االحمــر 
التعــاون  افــاق  لبحــث  القانــون  كليــة 
اســتقباله  فــي  وكان  اجلانبــن،  بــن 
العلميــة  للشــؤون  العميــد  معــاون 
ــي.   ــم املالك ــادي نعي ــور ه ــتاذ الدكت االس
ومت فــي اللقــاء مناقشــة امــور ذات العاقــة 
ــا  ــاني منه ــي االنس ــون الدول ــر القان بتطوي
الصوريــة  باحملكمــة  املشــاركة  تفعيــل 
املقامــة مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 
ــع  ــي املواضي ــات ف ــدمي مقترح ــر وتق االحم
املهمــة واملتميــزة فــي القانــون الدولــي 
ــال  ــوات اتص ــح قن ــة فت ــاني وامكاني االنس
اللجنــة  و  اجلامعــات  بــن  ثابتــة  شــبه 
لتطويــر  االحمــر  للصليــب  الدوليــة 
االنســاني،  الدولــي  القانــون  مفــردات 
ــات  ــادل املعلوم ــى تب ــاق عل ــا عناالتف فض

وفد من منظمة الصليب االحمر يزور كلية القانون لبحث افاق 
التعاون بين الجانبين

ــابقات  ــي املس ــاركة ف ــى املش ــث عل ــرات واحل واخلب
. الدوليــة  اللجنــة  مــن  املقامــة  البحثيــة 
ــي  ــون الدول ــرع القان ــس ف ــاء رئي ــر اللق ــذا وحض ه
االســتاذ املســاعد الدكتــور حســام عبــد االميــر 
االحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وعضــو 
خليــل  محمــود  الدكتــور  املســاعد  االســتاذ 
ــة  . ــة الدولي ــن اللجن ــن ع ــن ممثل ــا ع ــر، فض جعف

علــوم  بكليــة  ممثلــة  بغــداد  جامعــة  إفتتحــت 
املشــروع  مــن  بهــا  اخلــاص  اجلــزء  الزراعيــة  الهندســة 
البرامــج  احــد  وهــو  شــجرة،  املليــون  لزراعــة  الوطنــي 
العالــي   التعليــم  وزارة  تبنتــه  الــذي  احلكوميــة 
الــوزارات. مــن  اخــر  عــدد  ومبشــاركة  العلمــي  والبحــث 
مــن  بــدءا  االشــجار  شــتات  مــن  مجموعــة  زرع  ومت 
اجلامعــة  ملدخــل  الوســطية  باملمــرات  مــرورا  اجلامعــة   بوابــة 
وصــوال اليبنايــات كليــة العلــوم بأشــراف مديــر املشــروع فــي 
الدكتــورة  االســتاذ  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 
فــي  الزراعيــة  الشــعبة   ومديــر  جمعــة  ابراهيــم  آفــاق 

عبــاس. عبدالــرزاق  دنيــا  الدكتــورة  بغــداد  جامعــة  رئاســة 
تضمنــت  االولــى  ملرحلــة  أنــا  جمعــة  واوضحــت 
مشــتل  مــن  جتهيزهــا  مت  شــتلة   100 زراعــة 
قياســات  وفــق  الزراعيــة  الهندســة  علــوم  كليــة 
بــن  مشــترك  وبعمــل  اعــدت  مســبقة  هندســية 
مكافحــة  قســم  مــن  متطوعــن  وطلبــة  اســاتذة 
التصحــر فــي كليــة علوم الهندســةا لزراعيــة واملهندســن الزراعين.
احملافظــات  جميــع  ستشــمل  احلملــة  ان  ويذكــر 
املــدن  حــول  االخضــر  احلــزام  نشــر  بغيــة  العراقيــة 
لاشــجار. واجلماليــة  الصحيــة  القيمــة  عــن  فضــا 

جامعة بغداد تشارك في المشروع الوطني لزراعة المليون شجرة

االقتصاديــة  العلــوم  مجلــة  حصلــت 
واالداريــة بكليــة االدارة واالقتصــاد علــى 
  ))Arcif معاييــر اعتمــاد معامــل ارســيف
وهــي احــدى مبــادرات قاعــدة بيانــات معرفة 
لانتــاج واحملتــوى العلمــي  وذلــك عبــر 
ــام  ــات لع ــع للمج ــنوي الراب ــا الس تقريره

.2019
  0. اجمللــة علــى معيــار  1612  وحصلــت 
ــات  ــاص مبج ــار اخل ــو املعي ــن 139  .0  وه م
ــة  ــة واملتوافق ــة واالداري ــوم االقتصادي العل
مــع املعاييــر العاملييــة والتــي يبلــغ عددهــا 

مجلة كلية االدارة واالقتصاد تحصل على الفئة Q1 على المستوى 
العربي بمعامل تأثير 1612

31 معيــارا وبهــذا االجنــاز اســتحقت اجمللــة 
.Q1 ــى ــة االول ــن الفئ ــف م ان تصن

ــًل  ــيف ودرس وحل ــل ارس ــر ان معام و يذك
ــوان  ــن 4300 عن ــد ع ــا يزي ــات م ــع بيان جم
فــي  بحثيــة  و  علميــة  عربيــة  مجلــة 
مختلــف التخصصــات والصــادرة عــن اكثــر 
ــي  ــة ف ــة او بحثي ــة علمي ــن 1400 هيئ م
ــة  ــا 499 مجل ــح منه ــة وجن ــة عربي 20 دول
علميــة فقــط لتكــون معتمــدة ضمــن 
املعاييــر العامليــة ملعامــل ارســيف فــي 

ــام 2019. ــر ع تقري

قســم  مــن  التدريســي  نــال 
بكليــة  العمــارة  هندســة 
املســاعد  االســتاذ  الهندســة 
الدكتــورة ســاجد كاظــم الكندي 
العربيــة  منيــر  هشــام  جائــزة 
)املعروفــة ســابًقا بجائــزة املشــرف 
علــى العــام( عــن االشــراف والعــد 
باملركــز  للفائــزة  والتشــجيع 
ــاريع  ــز ملش ــزة التمي ــي  بجائ الثان
التخــرج العراقيــة لعــام 2019.
ومت اختيــار الفائزيــن مــن بــن 908 
مشــاركة  ميثلــون 151 جامعــة 
مــن 64 دولــة ومت اختيــار التقدميات 
علــى  بنــاًء  األولــى  العشــرة 

معاييــر التقييــم اخلاصــة باجلائــزة  
مــع إبــراز املشــاريع الطموحــة 
تتصــدى  والتــي  والتحويليــة  
خــال  مــن  احملليــة  للتحديــات 

الفهــم الكلــي للســياق.
ــرج  ــاريع التخ ــزة مش ــد جائ وتُع
برنامــج  مــن  جــزًءا  العراقيــة 
يتألــف  الــذي  التميــز  جوائــز 
ــم  ــذي يدع ــات وال ــبع فئ ــن س م
ويحتفــل بالهندســة املعماريــة 
وشــمال  األدنــى  الشــرق  مــن 
جائــزة  وغيرها،وهــي  إفريقيــا 
مفتوحــة للطــاب العراقيــن فــي 
ــم  ــة والتصمي ــة املعماري الهندس

اقــام املعهــد العالــي للدراســات 
املؤمتــر  واملاليــة  احملاســبية 
لطلبــة  الرابــع  الوطنــي 
ــوان  ــت عن ــا حت ــات العلي الدراس
ترتقــي  والعمــل  )بالعلــم 
اكادميــي  بحضــور  الشــعوب( 

املســتوى. رفيــع 
 29 مناقشــة  املؤمتــر  تضمــن 
ــا  ــا وتقييمه ــد قبوله ــا بع بحث
متخصصــن  مقومــن  مــن 
واحملاســبية  املاليــة  باجلوانــب 
املؤمتــر  شــمل  اذ  والضريبيــة، 
احملاســبي  احملــور  محوريــن، 

املالــي. واحملــور  والرقابــي 
ــي  ــبي واملال ــور احملاس ــث احمل وبح
متطلبــات املعاييــر احملاســبية 
الدوليــة واإلبــاغ املالــي فــي 
والتــزام  العراقيــة،  البيئــة 
ملعاييــر  احلكومــي  التدقيــق 
ــة  ــة للمحافط ــق الدولي التدقي
ــاً  ــة، فض ــوال العام ــى األم عل
الكلفــة  ادارة  تقنيــات  عــن 

العراقــي. بالوســط 

ــد  ــد معه ــاون عمي ــل مع حص
الهندســة الوراثيــة والتقنيــات 
االحيائيــة للدراســات العليــا 
الدكتــور  املســاعد  األســتاذ 
عزيــز  حســن  اســماعيل 
ــة  ــراع اخلاص ــراءة االخت ــى ب عل
واملوســومة )تطويــر طريقــة 
املبكــر  للكشــف  مبتكــرة 
الرحــم  عنــق  عــن ســرطان 
ــة  ــرات جزيئي ــال مؤش ــن خ م
 ))PAX1( مــوروث  ملثيلــة 
مــن  خاصــة  عليجائــزة 
الرابطــة التايلنديــة لبــراءات 
ــت  ــد أن الق ــك بع ــراع وذل االخت

الرابطــة.  استحســان 

ــى الوصــول  ــراءة ال وهدفــت الب
الــى تطــور جديــد لطريقــة 
مبتكــرة فــي الكشــف املبكــر 
الرحــم  عنــق  عــن ســرطان 
ــوق  ــة الف ــى الوراث ــاداً عل إعتم

ــة. جيني
تعــد هــذه الطريقــة مضاهيــة 
ــث  ــم حي ــي العال ــا ف مثياته
ــوك  ــي بن ــا ف ــجلت نتائجه س
وأعتبــرت  العامليــة  اجلينــات 
ــن  ــى العراقي ــع للمرض كمراج
ــات االميركــي  وهــي بنــك اجلين
)NCBJ( وبنــك اجلينــات االوربــي 
اجلينــات  وبنــك  )انكلتــرا( 

.)DDBJ( اليابانــي 

الرابطة التايلندية لبراءات االختراع تمنح معاون عميد معهد 
الهندسة الوراثية »جائزة خاصة«

كلية الهندسة تحصل على جائزة هشام منير العربية

احلضــري  والتخطيــط  احلضــري 
وتكنولوجيــا الهندســة املعماريــة 
الطبيعيــة  املناظــر  وتصميــم 
مشــاريع  لتقــدمي  املدعويــن 

تخرجهــم.

إلــى  اجلائــزة  وتهــدف  هــذا 
االعتــراف بالتميــز فــي التصميــم 
ــراق  ــي الع ــم ف ــاري والتعلي املعم
ــازة  ــة ممت ــة معماري ــرض أمثل ، وع
ــارة النقــاش املعمــاري. ــز وإث لتعزي

المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يقيم المؤتمر الرابع 
لطلبة الدراسات العليا

فيمــا ركــز احملــور املالــي علــى عــدة 
ــارف ودور  ــاع املص ــب، منها،قط جوان
البنــك املركــزي العراقــي فــي تطوير 
اخلدمــات املصرفيــة، إلــى جانــب 
الهيئــات  ودور  الضرائــب  قطــاع 
االيــرادات  دعــم  فــي  الضريبيــة 
العامــة وتطويــر االقتصــاد الوطنــي، 
ــره  ــن وأث ــاع التأم ــن قط ــا ع فض
ــة  ــة االقتصادي ــال التنمي ــي مج ف

ــة. ــات الدول ــف قطاع ــم مختل ودع
ــاعد  ــره املس ــر حض ــر ان املؤمت ويذك
ــداد  ــة بغ ــة جامع ــي لرئاس العلم
وحيــد  احمــد  الدكتــور  االســتاذ 
ــة  ــوان الرقاب ــن دي ــة م ــر ونخب ناص
املاليــة اإلحتــادي والبنــك املركــزي 
العراقــي،  فضــاً عــن مشــاركة 
واملدققــن  احملاســبن  نقيــب 

الشــهيلي. جــواد  العراقيــن 

ــز  ــي مرك ــداد ف ــق بغ ــم توثي ــس قس ــت رئي الق

احيــاء التــراث العلمــي العربــي الدكتــورة خمائــل 

شــاكر اجلمالــي كلمــة افتتاحيــة ممثلــة عــن 

العــراق فــي املؤمتــر الدولــي الثانــي عشــر ) احلــروب 

واألمــل واليــأس والســام فــي التاريــخ ( املنعقــد 

تدريسية من مركزاحياء التراث تلقي كلمة في مؤتمردولي عن الحرب 
والسالم

ــتير . ــس املنس ــة تون ــي مدين ف

وناقشــت التدريســية أهــم القضايــا التي تشــغل 

بــال املفكريــن واملثقفــن والنخــب األكادمييــة 

، وهــي احلــروب و اآلثــار االجتماعيــة الســلبية 

املترتبــة عليهــا إذ تخلــق مجتمعــات معاقــة فــي 

القيــم واألخــاق واملبــادئ اإلنســانية فتحولها إلى 

شــعوب متخلفــة قيميــا فــي زمــن العوملــة ، لــذا 

فــإن النخــب األكادمييــة عليهــا مســؤولية كبيــرة 

فــي احلفــاظ علــى األخــاق فــي اجملتمعــات .

واجلديــر بالذكــر أن دعــوة املركــز التونســي العاملــي 

واجلمعيــة   ، والتنميــة  والبحــوث  للدراســات 

التونســية املتوســطية للدراســات التاريخيــة 

ــر  ــذا املؤمت ــد ه ــة لعق ــة واالقتصادي واالجتماعي

دليــل علــى اتســاع الوقــت متســع للعمل ســوية 

علــى جتنــب شــعوبنا ومجتمعاتنــا ويــات احلــروب 

ــا . ونتائجه

اختيار تدريسي من كلية التربية الرياضية مقوما علميا بمجلة 
عالمية مصنفة

اختيــر التدريســي مــن كليــة التربيــة البدنيــة 
ــور  ــاعد الدكت ــتاذ املس ــة االس ــوم الرياض وعل
صــاح وهــاب شــاكر عضــوا باللجنــة العلمية 
ــة  ــومة ) مجل ــة املوس ــع اجملل ــم مواضي لتقيي
البدنيــة  االنشــطة  وتكنولوجيــة  العلــوم 
والرياضيــة ( التابعــة ملعهــد التربيــة البدنيــة 
والرياضيــة فيجامعــة عبــد احلميــد بــن باديس  
issn:1112- باجلزائريــة والتــي حتمل رقــم ايــداع

.    4032
ويأتــي هــذا االختيــار لســيرته العلميــة املليئة 
باالنشــطة العلميــة املتنوعــة مــن نشــاطات 
بحثيــة ومشــاركات فــي مؤمتــرات ونــدوات 
علميــة دوليــة و تأليفــه للكتــب املتخصصــة 
كونــه  عــن  فضــا  الرياضيــة،  االدراة  فــي 
خبيــرا لعــدد مــن اللجــان العلميــة واالحتــادات 

ــة. الرياضي

 حصلت التدريســية  من  قســم الكيميــاء بكلية 
ــال   ــم عي ــماء كاظ ــات الدكتورة أس ــوم للبن العل
علــى جائــزة افضــل بحــث عــن بحثهــا املوســوم 
 Effect of Photoelectrochemical Electrolyte (
 Additives on the photoconversionEfficiency of
 Tungsten Trioxide Loaded TitaniaNanotubes
فضا عــن   ،  )  Prepared Via Electrodeposition
ــي  ــية الت ــدوة النقاش ــي الن ــث ف ــاركة البح مش
جامعةUITM   املاليزية  بالتزامــن  نظمتهــا 
فــي  املنعقــدة  النقاشــية  مــع  احللقــة 
ماليزيــا حــول املــواد وتطبيقاتهــا الصناعيــة.
 H2SO4 ( وهدف البحث الى دراســة تأثيــر املضافات
ــول  ــوم كمحل ــات الصودي ــي كبريت ــول ( ف وااليثان
الكتروليتــي للخليــة الكهروكيميائيــة الضوئيــة 
علــى كفــاءة التحويــل الضوئــي النابيــب التيتانيــا 
النانويــة احململــة بثــاث أكســيد التنغســن .

تدريسية في كلية العلوم للبنات تحصل على جائزة افضل 
بحث  في ماليزيا

اخلليــة  اداء  تقييــم  البحــث  تضمــن  كمــا 
الكهروكيميائيــة الضوئيــة مــن ثاثــي اوكســيد 
ــا واحملضــرة فــي  ــى التيتاني التنكســن احملمــل عل
ــوم . ــات الصودي ــي كبريت ــة 1.5 ف ــة احلموض درج

شــارك التدريســي فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد 
مبؤمتــر  علــوان  زيــد  رعــد  املســاعد  املــدرس 
الطبيعيــة  للعلــوم  الدولــي  اســطنبول 
فــي  اقيــم  الــذي  واالجتماعيــة  واالنســانية 
املعلومــات  ببحــث عنوانه)نظــم  اســطنبول 
ــث  ــة بح ــز الضريب ــي متي ــا  ف ــبية ودوره احملاس
للضرائــب(. العامــة  الهيئــة  فــي  تطبيقــي 

وهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى 
نظــم املعلومــات احملاســبية ودورهــا فــي التميــز 
للضرائــب  العامــة  الهيئــة  فــي  الضريبــي  
مــن  العديــد  تقــدم  كونهــا جهــة خدميــة 

. والشــركات  للمكلفــن  اخلدمــات 
تركــزت  التوصيــات  الــى  البحــث  وتوصــل 
علــى حتديــد املعلومــات فــي الهيــأة بصــورة 
مســتمرة ودوريــة التــي بدورهــا تســرع فــي 
والعمــل علــى  والتطويــر،  البحــث  عمليــات 
ــات  ــدم رغب ــي تخ ــات الت ــع اخلدم ــر وتنوي تطوي
واملعاجلــة  واجلــدد  احلاليــن  املســتفيدين 

تدريسي بكلية االدارة واالقتصاد يشارك بمؤتمر اسطنبول 
الدولي للعلوم الطبيعية 

ــها  ــن قياس ــي ميك ــات الت ــريعة للمعلوم الس
مــن  وحــدة  فــي  اخملتلفــة  العمليــات  بعــدد 
الزمــن وحتســن االجــراءات التــي متكــن مــن 
ــت  ــرع وق ــم باس ــى مبتغاه ــاء ال ــول العم وص
ــة وتصحيــح االخطــاء فــي  واقــل تكلفــة ممكن
الوقــت والســرعة والدقــة املناســبة وحتديــد 
الحتياجــات  وفقــاً  العمــل  اســتراتيجيات 

العمــاء.
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شــهدت كليــة اإلعــام  مناقشــة 
اطروحــة الدكتــوراه املوســومة 
العربيــة  الفضائيــات  )معاجلــة 
الســعودي  االيرانــي  للصــراع 
فــي ســوريا وانعكســها علــى 
اجلمهــور العربــي( دراســة حتليلية 
مســلم  للطالــب   ، ميدانيــة 
قســم  مــن  هاشــم  عبــاس 
ــون   ــة والتلفزي ــة االذاعي الصحاف

معاجلــة  الدراســة  وتناولــت 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
ــي الســعودي فــي  للصــراع االيران
ــرة،  ــوات ) اجلزي ــة بقن ــوريا ممثل س
للتعــرف   ،) املياديــن   ، العربيــة 
علــى كيفيــة تأطيــر الصــراع بــن 
ــوريا،  ــي س ــعودية ف ــران والس اي
وطــرق  فيــه  املضامــن  وابــرز 
ــا  ــه، وم ــتبعاد بعض ــه، واس تقدمي

ينتــج مــن اختافــات فــي املعاجلة 
ــة كل  ــب سياس ــة بحس االخباري
قنــاة وموقــف الدولــة املالكةلهــا 
ــا  ــوريا ، وم ــي س ــراع ف ــن الص م
ــكاس  ــن انع ــك م ــه كل ذل يعني
ــة  ــر االخباري ــة االط ــى طبيع عل
التــي تشــكلت لــدى اجلمهــور اثــر 
ــة  ــوات التلفزيوني ــم للقن تعرضه

ــة. العربي

كلية االعالم تناقش معالجة الفضائيات العربية للصراع االيراني 
السعودي في سوريا وانعكسها على الجمهور العربي

ــف  ــى كش ــة ال ــدف الدراس وه
ابــرز قضايــا الصــراع االيرانــي 
ــا  ــزت عليه ــي رك ــعودي الت الس
الفضائيــات العربيــة ، فضــا عــن 
ــور  ــاد اجلمه ــدى اعتم ــة م معرف
الفضائيــات  علــى  العربــي 
اخبــار  معرفــة  فــي  العربيــة 

الصــراع فــي ســوريا .
ان  الــى  االطروحــة  وتوصلــت 
ــوريا  ــران وس ــرى ان اي ــور ي اجلمه
بتفاقــم  املتســببان  همــا 
الصــراع العســكري بــن اطرافــه 
وأنهمــا  اساســية  بصــورة 
املســؤوالن عــن املشــكات التــي 
ســورياوجنوحها  فــي  حدثــت 
نحــو الصــراع، لكنــه ال يقلــل 
ــة  ــات االرهابي ــر اجلماع ــن خط م
غربيــة  خطــط  وجــود  ومــدى 
ســعودية  ومبســاندة  أمريكيــة 
السياســية  اخلارطــة  لتغييــر 
للمنطقــة  والعســكرية 
العربيــة عبــر اســقاط االنظمــة 

بالقــوة. الساســية 

توصــل الباحــث فــي فــرع التشــريح 

ــور أحمــد محمــد  ــة الطــب الدكت بكلي

باحث في كلية الطب يتوصل الى تطوير نموذج رياضي لتحليل 
البيانات الطبية المتقدمة

Optimizing Lin-  اإلمــام إلــى تطويــر منــوذج رياضــي )

مرتبــط   ،)er Models via Sinusoidal Transformation

ــاذج  ــة بنم ــة املرتبط ــة املتقدم ــات الطبي ــل البيان بتحلي

التراجــع اخلطــي عــن طريــق اســتعمال احملــوالت اجليبيــة.

وانطلقــت أهميــة هــذا التطبيــق فــي زيــادة الدقــة 

ــة  ــوث طبي ــاز بح ــا إجن ــب عليه ــي تترت ــة، والت اإلحصائي

ــة  ــز ورصان ــي تعزي ــهم ف ــودة، تس ــة اجل ــة عالي واحيائي

البحــوث العلميــة والطبيــة املنجــزة مــن الباحثــن، وازدياد 

ــة. ــاط األكادميي ــن األوس ــرها ب نش

ــات الطبيــة،  ويذكــر ان النمــوذج الرياضــي لتحليــل البيان

 Rand R. Wilcox ( ــور ــور الدكت ــن البروفيس ــه م ــيد ب اش

ــي  ــات ف ــم االحصــاء والرياضي ــي عل ــر األميركــي ف ( اخلبي

جامعــة جنوبــي كاليفورنيا-الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ومــن املؤمــل قيــام الباحــث اإلمــام بتطويــر منــاذج موازيــة 

فــي حتليــل البيانــات الطبيــة املتقدمــة.

حصــل كل مــن تدريســي قســم احملاســبة 
فــي كليــة االدارة واالقتصــاد وهــم االســتاذ 
ــي  ــواد الكبيس ــن ع ــاح الدي ــور ص الدكت
االســتاذ بقســم ادارة االعمــال واالســتاذ 

الدكتــورة بشــرى جنــم عبــداهلل املشــهداني 
حميــد  عبــاس  الدكتــور  االســتاذ  و 
يحيــى التميمــي ، علــى اعلــى معامــل 
استشــهاد لبحوثهــم ومقاالتهــم العلميــة 

تدريسيو من كلية االدارة واالقتصاد يحصلون على اعلى معامل 
استشهاد لبحوثهم

التأثيــر  معامــل  فــي 
ــة  ــهاد ات املرجعي واالستش
العلميــة  للمجــات 
العربيــة )Arcif(، وهــي احدى 
بيانــات  قاعــدة  مبــادرات 
معرفــة لانتــاج واحملتــوى 
عبــر  وذلــك   ، العلمــي 
تقريرهــا الســنوي الرابــع 

.2019 لعــام  للمجــات 
التدريســيون  حققــوا  و 
ــوا  ــف حصل ــى 5% مؤل اعل
علــى استشــهاد مبقاالتهــم 
مــن اصــل 13000 مؤلفــا 
ــن 105000  ــر م ــن اكث ضم
وعاملــي  عربــي  مؤلــف 
ومراجعــة  دراســة  ومتــت 
ــة  ــهاداتهم املرجعي استش
التــي تغطــي الفتــرة 2012-

.2017

أبــرم مركــز احيــاء التــراث العلمــي العربــي 
اتفاقيــة مــع مركــز االمــام احلســن ) عليــه 
ــم  ــول ترمي ــة ح ــاء املقدس ــي كرب ــام ( ف الس
ــادة  ــة اخملطوطــات لاف ــة اخملطــوط  وصيان وصيان
ــة التــي  ــرات العاملــن واألجهــزة احلديث مــن خب

ــا . ميتلكه

إذ زار وفــد مــن مركــز إحيــاء التــراث مركــز  االمــام 
احلســن ) عليــه الســام ( الــذي يعنــى بترميــم 
ــة  ــر العاملي ــن املعايي ــات ضم ــة اخملطوط وصيان
اجلديــدة املتبعــة فــي املراكــز البحثيــة للحفــاظ 
علــى التــراث اخلطــي الســتعمال  التقنيــات 

ــة . احلديث

مركز احياء التراث يبرم اتفاقية مع مركز الحسين )عليه السالم( في 
مجال صيانة المخطوطات

كان  الــذي  الوفــد  اطلــع  و 
برئاســة مديــر املركــز األســتاذ 
مخلــف  مجيــد  الدكتــور 
ــام املركز  ــم اقس ــى أه طرادعل
شــعبة  ومنهــا  وشــعبه 
خملطوطــات  وجتليــد  ترميــم 
العلميــة  االســاليب  وأهــم 
احلديثــة املعتمــدة فــي ترميــم 
ــل  ــور بفع ــوط املنظ ورق اخملط
التقادم،فضــا عــن  االغلفــة 
للمخطوطــات  اخلارجيــة 
شــعبة  الوفــد   زار  كمــا   ،
ــات  فحــص وتشــخيص االصاب
طــرق  ومشــاهدة  الفطريــة 
معاجلتهــا ثــم اطلــع علــى 
الزغــارف  ترميــم  طريقــة 
والرســوم التــي عــادة تزيــن 
بهــا  اخملطوطــات و اطلــع علــى 
املعتمــدة  الطبيعيــة  املــواد 
ــا . ــف منه ــة التال ــي معاجل ف

شــارك عــدد مــن تدريســي مركــز التخطيــط 
احلضــري واالقليمــي للدراســات العليــا وهــم كل من 
ــاعد  ــدرس املس ــاكر خضير وامل ــر ش ــور عام الدكت
إينــاس  املنعم والطالبــة  عبــد  عدنــان  ســالي 
ــة  ــع لهندس ــي الراب ــر  الدول ــد   في املؤمت ــادي عب ه
ــة  ــه اجلامع ــذي اقامت ــاءات والبيئة ال ــاء واالنش البن
التكنلوجيــة بالتعــاون مــع جامعــة اســطنبول 

ــة(. ــة التقليدي ــوان )املدين ــث بعن ــة ببح التقني
ــي  ــي تعان ــة  الت ــة التقليدي ــث املدين ــاول البح وتن
مــن تدهــور الصــورة احلضريــة بســبب التطــور 
الصــورة  حتكــم  محــددات  وجــود  احلضريوعــدم 

احلضريــة ، لــذا فــإن مركــز مدينــة الكاظميــة 
الصــورة  فــي  تدهــور  مــن  يعانــي  التقليديــة 

احلضريــة.
كمــا شــمل البحــث كيفيــة بنــاء صــورة حضريــة 
مميــزة ملركــز مدينــة الكاظميــة التقليديــة وحتقيــق 
والراحــة  احلضريــة  والصــورة  البصريــة  املتعــة 
ــة  للمســتلم ، مبــا فــي ذلــك اجلســدية واالجتماعي
والنفســية وكذلــك الذاكــرة اجلماعيــة لألفــراد 
وعاقتهــم ببيئتهــم وشــعورهم بهــا وبالتالــي 
التفاعــل معهــا. توصــل البحــث الــى أن خصائــص 
ــتخدام  ــة ، االس ــة العالي ــة )الكثاف ــة املدمج املدين

مركز التخطيط الحضري يشارك بمؤتمرهندسة البناءواالنشاءات والبيئة 
في اسطنبول

 ، الوصــول  ، ســهولة  اخملتلــط 
القــرب ، املواصــات العامــة تؤثــر 
ــن  ــى تكوي ــر عل ــكل مباش بش
ــوع  ــر التن ــة عب ــورة احلضري الص
وتنــوع  والتبايــن  والتعقيــد 
خيــارات اإلســكان واألنشــطة 
احلضريــة نتيجــة لتأثيرهــا علــى 

ــكل(. ــى والهي ــة واملعن )الهوي
االســتنتاجات  أهــم  وكانــت 
ــا  ــل له ــي توص ــات الت والتوصي
العمليــة  أن  هــي  الباحثــون 
احلضريــة  للصــورة  املعرفيــة 
اجلماعيــة  بالذاكــرة  يرتبــط 
ــة  ــة والثقافي ــم االجتماعي والقي
ــام  ــد واالهتم ــادات والتقالي والع
باملــزار  احمليطــة  باملنطقــة 
يتــاءم  مبــا  تأهيلهــا  وإعــادة 
ــق  ــري وحتقي ــياق احلض ــع الس م
اإلثــراء البصــري وتعزيــز الشــعور 
باالنتمــاء إلــى املدينــة عبــر بنــاء 

. احلضريــة  الصــورة 

الهندســة  معهــد  مــن  التدريســي  حصــل   
الوراثيــة والتقنيــة االحيائيــة للدراســات العليــا االســتاذ 
ــراع  ــراءة اخت ــى ب ــي عل ــل اجلميل ــام فاض ــور عص الدكت
فــي تنقيــة و قيــاس الفعاليــة التثبيطيــة للمســتحلب 

ــد  ــز ض ــرة اخلب ــل خمي ــن قب ــج م ــوي املنت احلي
املنتــج  احليــوي  الغشــاء  و  املفــردة  اخلايــا 
Saccharomy-  مــن بكتريــا عزلــت خميــرة
ces cerevisiae  تضمنــت البــراءة اخلميــرة 
التركــي  املنشــأ  مــن  املســتوردة  اجلافــة 
ــة.  ــوق احمللي ــي االس ــرة ف )Yuva yeast( املتوف
اســتخلص املانوبروتــن بخصائــص اســتحاب 
Saccharo- للســائل اخللــوي  اجلــدار   مــن 
 MTT(( .املعايــرة    myces cerevisiae YY
وأظهــرت النتائــج أن املســتحلب احليــوي النقي 
ــاء  ــن الغش ــى تكوي ــط عل ــر مثب ــه تأثي كان ل
احليــوي املنتــج مــن قبــل بكتريــا الراكــدة 
البومانيــة. وكانــت اعلــى نســبة تثبيــط )%62( 
عنــد التركيــز )100μg / مــل(، فــي حــن كانــت 
ــل(. ــد )40μg / م ــل )9%( عن ــط أق ــبة تثبي نس
أن  الدراســة  هــذه  خــال  مــن  لوحــظ 
تأثيــرا  اظهــر  النقــي  احليــوي  املســتحلب 
A.baumanniiضــد اخلايــا املفــردة لبكتريــا
اكثــر مــن الغشــاء احليــوي املتكــون مــن نفــس 
العــزالت. و أيضــا فــإن املســتحلب احليــوي 
ــردة   ــا املف ــد اخلاي ــر ض ــر تأثي ــي كان أكث النق
جزئيــاً. املنقــى  احليــوي   املســتحلب  مــن 

اآلداب  كليــة  شــهدت 
مناقشــة رســالة املاجســتير 
االنعكاســات   ( املوســومة 
لألمــراض  االجتماعيــة 
األســرة  علــى  االنتقاليــة 
ــة  ــة ميداني ــة : دراس العراقي
ــداد (  ــفيات بغ ــي مستش ف
ــار داود ،   ــاء جب ــة رج للطالب
مــن قســم علــم االجتمــاع.
إلــى  الرســالة  وهدفــت   
ــات  ــى االنعكاس ــرف عل التع
لألمــراض  االجتماعيــة 
االنتقاليــة والتعــرف علــى 
الــذي  املرضــى  ســلوك 
يتبعــه املصــاب اجتــاه مرضــه 
املــرض  نــوع  بحســب   ،
والتعــرف علــى االنعكاســات 
والنفســية  االقتصاديــة 

 ، والصحيــة 

كلية االداب تناقش االنعكاسات االجتماعية 
لألمراض االنتقالية على األسرة العراقية

ــور  ــن الذك ــن م ــب املصاب ــن ان اغل ــة ع ــفت الدراس  وكش
بنســبة 59% مــن مجمــوع املبحوثــن ، امــا نســبة االنــاث %41 
، وتتــراوح اعمــار املصابــن بــن )28-37( ســنة بنســبة 41% امــا 
ــتوى  ــبة 22% ، وان املس ــنة بنس ــة )18-27( س ــة العمري الفئ
ــبة %25  ــة ونس ــبة 30% ابتدائي ــن بنس ــي للمبحوث التعليم
متوســطة ، وقــد يؤثــر فــي العاقــة اجلنســية للمصــاب 

بزوجتــه بنســبة 73.9% مــن املبحوثــن ، فضــاً عــن قلــة 
ــي  ــي النواح ــات ف ــة واخلدم ــاكات الطبي ــص امل ــافي ونق املش
ــل  ــي دخ ــر ف ــي تؤث ــاج الت ــف الع ــاع تكالي ــة وارتف واالقضي

ــرة . األس

وقــع مركــز الدراســات االســتراتيجية 
مــع  تعــاون  مذكــرة  والدوليــة 
السياســية  العلــوم  كليــة 
مجــاالت  فــي  النهريــن  بجامعــة 
بالقضايااحملليــة  تعنــى  سياســية 
. النواحــي  مبختلــف  والدوليــة 

ــتاذالدكتورة  ــز االس ــر املرك ــت مدي وقال
ابتســام محمــد العامــري ان مذكــرة 
ــن  ــاون ب ــز التع ــملت تعزي ــم ش التفاه
السياســية  العلــوم  وكليــة  املركــز 
ــتركة  ــدوات املش ــة الن ــق إقام ــن طري ع
األكادمييــة  واحلــوارات  العمــل  وورش 
عــن  فضــا   ، والبحــوث  والدراســات 
ــة  ــز والكلي ــام املرك ــن أقس ــة ب التوأم
ــح  ــى فت ــعى ال ــز يس ــًةان املرك ، مضيف
ــي  ــاون الداخل ــه التع ــن أوج ــر م الكثي

عملــه  تطويــر  اجــل  مــن  واخلارجــي 
ــور  ــات التط ــع متطلب ــب م ــا يتناس مب
احلاصــل فــي البلــدان املتقدمــة علميــا .
وحضــر توقيــع مذكــرة التفاهــم عميــد 
السياسيةاالســتاذ  العلــوم  كليــة 
الدكتــور عامــر حســن الفيــاض ورئيــس 
حتريــر مجلــة قضايــا سياســية الصــادرة 
ــد  ــور محم ــتاذ الدكت ــة االس ــن الكلي ع
ــات  ــم الدراس ــس قس ــم رئي ــرمي كاظ ك
ــتاذ  ــز واالس ــة باملرك ــة والدولي االقليمي
هاشــم  عامــر  الدكتــور  املســاعد 
السياســات  قســم  ورئيــس  عــواد 
ــور احمــد العــوادي  العامــة باملركزالدكت
بــن  العلميــة  النشــاطات  ومنســق 
للعلــوم  العراقيــة  واجلمعيــة  املركــز 
السياســيةالدكتور اميــن احمــد محمــد .

مركز الدراسات الدولية يوقع 
مذكرة تعاون مع كلية العلوم السياسية 

بجامعة النهرين

ــال   ــم ادارة االعم ــم قس نظ
واالقتصــاد  االدارة  بكليــة 
نــدوة علميــة بعنــوان  آليــات 
فــي  االلكترونــي  التــداول 
وركــزت  املاليــة  األســواق 
النــدوة علــى تعشــيق اجلانب 
ــة  ــادة اإلدارة املالي ــري مل النظ
بســوق العمــل وآليــات عمــل 
وكيفيــة  املالــي  الســوق 
قــراءة الشاشــة اإللكترونيــة 
اخلاصــة بهــا فضــا عــن 
الطلبــة  تعريــف  كيفيــة 

ــي  ــداول االلكترون ــات الت بآلي
ــاد  ــة وإيج ــوق املالي ــي الس ف
فــرص عمــل خلريجــي كليات 
للعمــل  واالقتصــاد  االدارة 
االســتثمار  مجــال  فــي 

بــاألوراق املاليــة.
ــدة  ــى ع ــدوة إل ــت الن وخلص
ضــرورة  اهمهــا  توصيــات، 
العمــل والســعي واملســتمر 
علــى رفــع كفــاءة نظــام 
فــي  اإللكترونيــة  التــداول 
ســوق العــراق لــاوراق املاليــة 

كلية االدارة واالقتصاد تنظم ندوة عنآليات التداول 
االلكتروني في األسواق المالية

تشــجيع  علــى  والعمــل 
ــتثمار   ــوال لاس ــذب االم وج
النــدوات  بإقامــة  املاليــة 
ــد  ــز الفوائ ــة وتعزي التثقيفي
يتيحهــا  التــي  واملزايــا 
ــي  ــداول االلكترون ــام الت نظ
عــن طريــق ربــط الســوق 
املاليــة  األســواق  بباقــي 
اجملــاورة  وخاصــة  العربيــة 
عمليــة  لتشــجيع  منهــا 
انتقــال رؤوس األمــوال ودعــوة 
غيــر  اخلاصــة  الشــركات 
املدرجــة فــي الســوق املاليــة 
شــركات  إلــى  للتحــول 
مســاهمة  ومدرجــة فــي 
ــره  ــا يوف ــة مب ــوق املالي الس
هــذا التحــول واالدراج مــن 
إمكانيــة واســعة فــي توفيــر 
ــة  ــوال الازم ــيولة واألم الس
ألغراض التوســع املســتقبلي 

الشــركات. لهــذه 

نظــم مركــز بحــوث الســوق 
ــة  ــتهلك بجامع ــة املس وحماي
بغــداد ورشــة العمل املوســومة 
)آثار الغــش الصناعــي والتجاري 
واملســتهلك  الســوق  علــى 
مــع  وبالتعــاون  العراقــي( 
للتقييــس  املركــزي  اجلهــاز 
النوعيــة.  والســيطرة 
ــث  ــى البح ــدوة ال ــت الن وهدف
الصناعــي  الغــش  اثــار  عــن 
الســلع  علــى  والتجــاري 
فــي  املطروحــة  واملنتجــات 
الســوق احملليــة والتــي يقتنيهــا 
ومــا  العراقــي  املســتهلك 
ــرار  ــن اض ــك م ــى ذل ــب عل يترت
ــا  ــة منه ــاالت مختلف ــي مج ف
االقتصاديــة بالدرجــة االولــى 
يثقــل  ذلــك  اذان  والصحيــة 
ميزانيــة املســتهلك لتفــادي 

مركز بحوث السوق ينظم ندوة علمية عن آثار الغش 
الصناعي على السوق والمستهلك العراقي

ان  مثــل هــذه االضــرار كمــا 
ــه  ــى حقوق ــس عل ــك ينعك ذل
املشــروعة والتــي اقــرت مــن 
قبــل االمم املتحــدة فــي عــام 
يضعــف  وبالتالــي   1985
اجملتمــع.     بنــاء  فــي  دوره  مــن 
ــش  ــع الغ ــدوة واق ــت الن وتناول

فــي  والتجــاري  الصناعــي 
االضــرار  و  احملليــة  الســوق 
والصحيــة  االقتصاديــة 
عــن  الناجمــة  والنفســية 
والتجــاري  الصناعــي  الغــش 
مــن  احلــد  فــي  والطمــوح 
والتجــاري. الصناعــي  الغــش 

ناقــش معهــد الهندســة الوراثيــة والتقنيــات 
طالــب  تقريــر  العليــا  للدراســات  االحيائيــة 
الدبلــوم العالــي لطيــف عــذاب ســالم واملوســوم: 
)دراســة حتليليــة علــى املســتوى اجلزيئــي لألمراض 

ــكر( . ــى الس ــة مبرض املرتبط
وهــدف التقريــر الــى دراســة داء الســكري باعتباره 
ــذي  ــدة وال ــة واخلطيرةاملعق ــراض املزمن ــد االم اح
يتميــز بارتفــاع الســكر فــي الــدم بشــكل مزمــن 
و النــاجت عــن خلــل فــي خايــا البنكريــاس والــذي 
يــؤدي الــى نقــص األنســولن )الهرمــون املســوؤل 

عــن تنظيــم نســبة الكلوكــوز فــي الــدم(.
وبــن التقريــر أن هنــاك عــدد مــن األســباب 
اخملتلفــة ملــرض الســكري، لكــن معظــم احلــاالت 
ــكري  ــوع األول أو الس ــن الن ــا م ــا أنه ــف إم تصن
مــن النــوع الثانــي امــا بالنســبة ملرضــي الســكري 
ــة  ــر املناع ــن تدمي ــاجت ع ــو ن ــوع االول فه ــن الن م
الذاتيــة خلايــا البنكريــاس املفــرزة لإلنســولن، ممــا 
يــؤدي إلــى نقــص األنســولن وارتفــاع الســكر فــي 

الــدم.
ــر  ــراز غي ــة إف ــون نتيج ــي فيك ــوع الثان ــا الن  ام
طبيعــي لألنســولن بســبب مقاومــة اخلايــا لــه 
ــن  ــع األشــخاص املصاب وميثــل 85-90 % مــن جمي

ــكري. بالس
ــول عــام 2030 يقــدر  ــه بحل واشــارت الدراســة ان
مرضــى الســكري بنحــو 366-438 مليون شــخص 

)أي 7.8 % مــن ســكان العالــم. 

معهد الهندسة الوراثية يناقش 
األمراض المرتبطة بمرضى السكر على 

المستوى الجزيئي

ــداد  ــة بغ ــة بجامع ــة الهندس ــهدت كلي ش
مناقشــة أطروحــة الدكتــوراه املوســومة )إدارة 
مخاطــر األطــراف املتعــددة ملشــاريع الشــراكة 
فــي العــراق( للطالــب علــي حســن هــادي مــن 

قســم الهندســة املدنيــة. 
وحتليــل  دراســة  الــى  األطروحــة  وهدفــت 
الوطنيــة  اإلنشــائية  الصناعــة  مخاطــر 
البنــى  مشــاريع  إجنــاز  لعرقلــة  املســببة 
التحتيــة وتوظيــف تقنيــات اإلدارة اإلنشــائية 
وتســليم  إجنــاز  كفــاءة  لرفــع  احلديثــة 

املشــاريع.
بتحمــل  البيانــات  حتليــل  نتائــج  وجــاءت 
مؤسســات صاحــب العمــل ملــا يقــارب )%69( 
مــن اخملاطــر اإلنشــائية املُتســببة بعرقلــة 
الواقــع, مــن  تنفيــذ املشــاريع علــى أرض 
ناحيــة أخــرى، تتحمــل شــركات التنفيــذ 
ــي )31%( مــن مخاطــر الصناعــة  احملليــة حوال
اإلنشــائية الوطنيــة مثــل؛ افتقارهــا إلــى 
ــاءة  ــدم كف ــة، وع ــة الكافي ــيولة النقدي الس
ــاءة  ــف كف ــة، وضع ــة واإلداري ــوادر الفني الك
ــد  ــا وج ــا، كم ــارية. أيًض ــات االستش املؤسس

الباحــث مخاطــر متعلقــة بأوضــاع غيــر 
ــات  ــة التخصيص ــل قل ــا مث ــيطر عليه مس
املاليــة املرصــودة للمشــروع والظــروف األمنية 
القهريــة. هــذا أوضحــت النتائــج أن مــن أبــزر 
مخاطــر صناعــة اإلنشــاء احملليــة هــو إفتقــار 
النظــم اإلداريــة املعتمــدة مــن قبــل صاحــب 
والشــمولي  اإلســتراتيجي  لــألداء  العمــل 

ــا.  ــإدارة موارده ب
ــة إدارة  ــق أســس نظري ــرح الباحــث تطبي وأقت
احملافــظ الذكيــة لرفــع كفــاءة اســتهاك 
ــاء  ــة البن ــي صناع ــة ف ــة واملادي ــوارد املالي امل
ــة  ــدت الدراس ــا وج ــة. كم ــييد الوطني والتش
ــية  ــة والرئيس ــل اجلذاب ــم العوام ــن أه إن م
العتمــاد نظريــة إدارة احملافــظ فــي املؤسســات 
الوطنيــة لصناعــة البنــاء والتشــييد هــي حل 
ــز  ــة، وتعزي ــة العام ــص امليزاني ــكلة نق مش
ملؤسســات  اإلســتراتيجية  التخطيــط  أداء 
ــاءة  ــن كف ــد م ــة تزي ــام بطريق ــاع الع القط
ــث  ــّور الباح ــة وط ــوارد الوطني ــتخدام امل اس
ــة  ــف الذكي ــات الهوات ــن تطبيق ــلة م سلس

ــاء. ــظ اإلنش ــة حملاف ــى )اإلدارة الذكي تدع

كلية الهندسة بجامعة بغداد تناقش إدارة مخاطر 
األطراف المتعددة لمشاريع الشراكة في العراق

تدريسي من معهد الهندسة الوراثية يحصل على براءة اختراع في تنقية و 
قياس الفعالية التثبيطية للمستحلب الحيوي 

الدراســات  مركــز  اقــام 
ــة  ــي جامع ــتراتيجية ف االس
ــرة  ــع دائ ــاون م ــداد وبالتع بغ
مجلــس  فــي  البحــوث 
املؤمتــر  العراقــي  النــواب 
الدولــي  الســنوي  العلمــي 
 ( املوســوم  عشــر  التاســع 
العراقــي  الوطنــي  االمــن 
ــة (. ــة القادم ــات املرحل وحتدي
ــن  ــف االم ــر مل ــاول املؤمت وتن
الوطنــي مــا بعــد عــام 2003 
وهــو مــن اخطــر امللفــات، 
لذلــك حــرص املركــز املذكــور 
علــى تســليط الضــوء عليــه 
االســباب  اســتقصاء  عبــر 
للحصــول علــى النتائــج التي 
أدت إلــى ان يكــون الوضــع 
غيــر  العــراق  فــي  األمنــي 
ــة. ــذه الدرج ــى ه ــتقر ال مس
وتضمــن املؤمتــر وضــع حلــول 
ــة  ــة االمني ــة للمعضل ناجع
املوجــودة فــي العــراق مــن 
خــال محــاور عديــدة تناولهــا 
املؤمتــر مثــل احملــور السياســي 
واالقتصــادي، فضــا عــن احملور 

مركز الدراسات االستراتيجية يقيم المؤتمر السنوي عن االمن 
الوطني العراقي وتحديات المرحلة القادمة

االجتماعــي واالمنــي، اذ تشــكل هذه احملــاور نقاط مهمــة ينطلق 
منهــا صنــاع القــرار مــن اجــل حتديــد اهــم املعوقــات التــي حتيــل 
ــن  ــول م ــاد احلل ــراق وايج ــي الع ــي ف ــوع االمن ــباب املوض دون اس
اجــل وضــع البلــد فــي خانــة االســتقرار السياســي واالجتماعي.
ــة  ــن الداخلي ــات االم ــوع حتدي ــى موض ــر ال ــار املؤمت ــا اش كم
الســبعة  بأبعــاده  االنســاني  االمــن  واملتمثلــة مبوضوعــات 
اجملتمعــة وهــي بدورهــا تــؤدي الــى زعــزة امــن املواطــن، وبالتالــي 
عــدم اســتقرار النظــام السياســي، فضــا عــن التحديــات 
ــل  ــراع داخ ــراق والص ــا الع ــي يواجهه ــة الت ــية اخلارجي السياس
هــذه املنطقــة مــن اجــل املصالــح والنفــوذ، التــي القــت 
ــراق. ــي الع ــي ف ــع االمن ــى الوض ــلبية عل ــا الس ــي ظاله ف
ــور  ــتاذ الدكت ــداد االس ــة بغ ــس جامع ــر رئي ــر املؤمت ــذا وحض ه
عمــاد حســن ميــرزا احلســيني ، ورئيــس جلنة االمــن والدفــاع في 
البرملــان العراقــي محمــد رضــا ال حيــدر، وكوكبــة مــن االســاتذة 
ــة مبوضــوع املؤمتــر مــن داخــل اجلامعــة ومــن خارجهــا. ذات صل
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ــي  ــا ف ــات العلي ــب الدراس ــز طال اجن
ــام  ــة االع ــة بكلي ــم الصحاف قس
ــوان  ــا بعن رعــد خاشــع حافــظ، بحث
ــر  ــي عب ــب االلكترون ــة التخاط )لغ
االنترنــت(، ضمــن متطلبــات دراســة 
الدكتــوراه فــي مــادة االعــام اجلديــد.
وتناولــت الدراســة اللغــة التــي تعــد 
االداة الرئيســة التــي حتــدد هويــة 
اجملتمــع مــا والتــي تعبــر بدورهــا عــن 
االنتمــاء والتاريــخ واملاضــي احلضــاري 
ألفــراد هــذا اجملتمــع, فقيمــة اللغــة 
ــة او  ــا الصوتي ــي بنيته ــن ف ال تكم
انظمتهــا النحويــة بقــدر مــا تكــون 
الثقافــي  ســياقها  فــي  قيمتهــا 
وامتدادهــا التاريخــي ومرجعتيهــا 
اللغــة  ان  يعنــي  ممــا  الفكريــة، 
ليســت بالضــرورة اداة مجــردة لتبليغ 
االفــكار او التفاهــم بــن اجملتمــع 
بقــدر مــا هــي صــورة ناطقــة باســم 
متكلميهــا واداة معبــرة عــن وعيهم 
وبنيــة إدراكهــم وتطلعهــم احلضاري 

ــتقباً . ــراً ومس ــاً وحاض ماضي
ــة  ــة لغ ــى دراس ــث ال ــدف البح وه
الشاشــة وخصائصهــا ومــدى تأثيــر 
ــى اللغــات  ــي عل الوســيط اإللكترون

ــا. ــة وتركيبه الطبيعي
اللغــة  ان  الدراســة  واســتنتجت 
الثقافــي  العنصــر  هــي  تبقــى 
ــد  ــه الب ــي اّي مجتمــع، اال ان ــرز ف االب
مــن االعتــراف ان جميــع النمــاذج 
بالتخاطــب  املتعلقــة  اللغويــة 
االلكترونــي التــي ذكرناهــا متثــل لغة 
اجملتمــع االفتراضــي بغــض النظــر 
ــاً  ــلباً ام ايجاب ــر س ــت تؤث ــا كان اذا م
ــر  ــد فس ــي، ولق ــع الواقع ــي اجملتم ف
بعــض الباحثــن جلــوء الشــباب الــى 
لغــات  ومنــاذج  الدردشــية  اللغــة 
ــود  ــى وج ــي ال ــباب الرقم ــل الش جي
شــعور باالغتــراب يدفعهــم للتمــرد 
ــن  ــي وتكوي ــام االجتماع ــى النظ عل
ــود  ــن قي ــداً ع ــاص بعي ــم اخل عامله
ــي او  ــع احلقيق ــم بالواق ــن به احمليط
ــاع  انهــم يؤلفــون هــذه اللغــة كقن
فــي مواجهــة االخريــن وان ظهــور 
لغــة جديــدة لتخاطــب عبــر االنترنت 
خاصــة لــدى الشــباب أمــر طبيعــي 
يفتعلونــه لتميــز أنفســهم عــن 
 , اخلارجــي  ومحيطهــم  اجملتمــع 
ويظهــر ذلــك ايضــاَ فــي مابســهم 

او ســلوكياتهم اليوميــة .

طالب من كلية االعالم يبحث لغة التخاطب 
االلكتروني عبر االنترنت

التربيــة  كليــة  شــهدت 
البدنيــة وعلــوم الرياضــة 
أطــار  مناقشــة  للبنــات 
)املنــاخ  املوســوم  البحــث 
النفســي وإدمــان االنترنيــت 
لــدى  الذهنــي  والشــرود 
فــي  اإلعداديــة  طلبــة 
ــوراه  ــة الدكت ــداد( لطالب بغ
ــيد. ــر رش ــد األمي ــرمي عب م

الــى  رشــيد  أشــارت  و 
مفهــوم املنــاخ النفســي 
كونــه البيئــة التــي يدركهــا 
ــا  ــر به ــر ويتأث ــرد ا1 يؤث الف
اهتمامــه  تثيــر  والتــي 
واجتاهاتــه،الن  ونشــاطه 
أعــداده يســاعد بالســيطرة 
علــى االنفعــاالت وضبــط 
ــعور  ــادة الش ــات وزي التصرف

كلية التربية البدنية للبنات تناقش إدمان االنترنيت 
والشرود الذهني لدى طلبة اإلعدادية

هــو  االنترنيــت  مدمنــي  أن  النفســي،مضيفة  بالتــوازن 
اضطــراب بفقــدان الســيطرة علــى االندفــاع فــي اســتعماله 
وانعــدام  التركيــز  بقلــة  املدمنــن  يصيــب  اذ  املفــرط، 
تنظيــم الوقــت واضطرابــات الغــذاء والنــوم وقلــة التواصــل 
املــؤدي  االفتراضــي  العالــم  نحــو  والتوجــه  االجتماعــي 
بالشــرود الذهنــي وانشــغال العقــل بأمــور أخــرى غيــر املــراد 
التركيــز عليها.وفــي ختــام املناقشــة أوصــت اللجنــة ضــرورة 
ــل  ــن اج ــة م ــة القيم ــات العلمي ــة باملاحظ ــذ الطالب اخ
ــا. ــددة له ــدة احمل ــان امل ــا إبّ ــث وإقراره ــة البح ــل خط تعدي

نظمــت كليــة الطــب البيطــري ورشــة عمــل بعنــوان 
ــاون  ــة( بالتع ــات العراقي ــي اجلامع ــي ف ــن الكيميائ )االم
برنامــج  وبرعايــة  الدوليــة   )CRDF( منظمــة  مــع 
. االميريكيــة  املقاطعــات  لــوزارة  الكيميائــي  األمــن 

التهديــد  علــى  التعــرف  الــى  الورشــة  وهدفــت 
ــة  ــببه، وكيفي ــدث بس ــد حت ــي ق ــر الت ــي واخملاط الكيميائ
ــكل  ــتخدامها بش ــة واس ــواد الكيمياوي ــع امل ــل م التعام

كلية الطب البيطري تنظم 
ورشة عمل عن االمن الكيميائي في 

الجامعات العراقية

والعاملــن  املســؤولن  توعيــة  عــن  فضــا   ، صحيــح 
. املــواد  هــذه  مــع  التعامــل  بكيفيــة  اخملتبــرات  فــي 

التعامــل  فــي  احلــذر  ضــرورة  علــى  الورشــة  واكــدت 
مــع املــواد الكيميائيــة والبايولوجيــة فــي اجلامعــات 
العراقيــة مــن التهديــد الكيميائــي والبايولوجــي، مبينــة 
ــة  ــا ، وكيفي ــة وادارته ــر البايولوجي ــم اخملاط ــة تقيي اهمي
الــذي  التهديــد  مؤشــر  ومســتوى  لهــا  االســتجابة 
ــح . ــر صحي ــكل غي ــتخدامها بش ــد اس ــه عن ــد حتدث ق

ضــرورة  منهــا،  عديــدة،  بتوصيــات  الورشــة  وخرجــت 
اخملتبــرات  ومســؤولي  املؤسســات  ادارات  بــن  التعــاون 
فــي توفيــر مســتلزمات الســامة واالمــان ، ومتابعــة 
قوانــن وتعليمــات الســامة واالمــن والوقايــة مــن اخملاطــر 
الكيمياويــة والبايولوجيــة ، واعتمــاد املعاييــر خلطــط 
 ، والبايولوجيــة  الكيمياويــة  اخملتبــرات  فــي  الســامة 
فضــا عــن نشــر الوعــي حــول مخاطــر هــذه املــواد .

ويذكــر ان هذه الورشــة تعد االولى من نوعها على مســتوى 
ــون  ــا باحث ــارك فيه ــي ش ــري والت ــب البيط ــات الط كلي
متخصصــون وأطبــاء بيطريــون مــن اجلامعــات كافــة .

ــة  ــون اطروح ــة القان ــت كلي ناقش
ــتراتيجية  ــومة )اس ــوراه املوس الدكت
االداريــة  التشــريعات  حوكمــة 
) مقارنــة  دراســة  العــراق-  فــي 
عبــد  طــال  احمــد  للطالــب 
ــام. ــون الع ــرع القان ــن ف ــد، م احلمي
وهدفــت الرســالة التعــرف علــى 
كونهــا  التشــريعية  احلوكمــة 
يحتــاج  وطنــي  اصــاح  مشــروع 
والبيئــة  الواقــع  حتليــل  الــى 
الداخليــة واخلارجيــة للمؤسســة 
ــد عوامــل القــوة  التشــريعية، وحتدي
التخطيــط  ثــم  ومــن  والضعــف 
التشــريعية  السياســات  ورســم 

وتنفيذهــا مــع مراقبــة التنفيــذ 
االهــداف  حتقــق  مــدى  ملطابقــة 
ــات . ــذه السياس ــي ه ــومة ف املرس
ــن  ــدد م ــى ع ــالة ال ــت الرس وتوصل
التوصيــات، اهمهــا، وضــع االطــر 
للبرملــان  امللزمــة  التشــريعية 
اثــر  قيــاس  دراســات  العتمــاد 
ــتفيضة  ــة مس ــع دراس ــريع م التش
عــن ســلبيات تكاليــف او اعبــاء 
القانــون وايجابياتــه وحتديــد البدائــل 
ــريعية او  ــت تش ــواء كان ــة س اخملتلف
ــرع  ــوة املش ــن دع ــا ع ــة، فض جزائي
الــى مواكبــة التطــورات التشــريعية 
العامليــة او ماتعــرف بعوملــة القانون .

كلية القانون تناقش استراتيجية حوكمة التشريعات 
االدارية في العراق

ناقــش قســم الدراســات املاليــة 
للدراســات  العالــي  باملعهــد 
للدراســات  واملاليــة  احملاســبية 
املاجســتير  رســالة  العليــا 
املوســومة )دور الضريبــة اإلنتقائيــة 
علــى الســلع الضــارة فــي احلصيلة 
تطبيقــي  بحــث   – الضريبيــة 
فــي الهيئــة العامــة للضرائــب(

للطالبعمــر حســام عباس. وهدفت 
الضريبــة  دور  اليبيــان  الدراســة 
ــارة  ــلع الض ــى الس ــة عل اإلنتقائي
فــي احلصيلــة الضريبيــة عــن طريق 
توضيــح اإلطار املفاهيمــي للضريبة 

ــلع  ــة الس ــوم ضريب ــرق ملفه والتط
ــارة  ــلع الض ــى الس ــة عل اإلنتقائي
فــي احلصيلــة الضريبيــة وأهميتها 
فــي متويــل اخلزينــة العامــة للدولــة.

وتوصلــت الدراســة اليصياغــة دليل 
يتضمــن إجــراءات متكاملــة لتنفيذ 
قانــون فــرض الضرائب على الســلع 
الهيئــة  ميكــن  ومبــا  اإلنتقائيــة 
رصــد  مــن  للضرائــب  العامــة 
ــذا  ــن ه ــرز م ــدم احمل ــاس التق وقي
األســلوب وأثــره فــي متويــل خزينــة 
الدولــة وحمايــة صحــة املســتهلك 

العراقــي

المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية يناقش 
دور الضريبة األنتقائية على السلع الضارة

الدراســات  مركــز  وقــع 
والدوليــة  االســتراتيجية 
مــع  تعــاون  مذكــرة 
اجلمعيــة العراقيــة للعلــوم 

. السياســية 
وتضمنــت املذكــرة فتــح 
بــاب التعــاون فــي مجــاالت 
ــان  ــي وضم ــم العال التعلي
اجلــودة والبحــث العلمــي 
و  والبحــوث  والدراســات 
ــة  ــط التعليمي ــادل اخلط تب
والسياســات  واملنشــورات 
اخلاصــة بنظــام التعليــم 
ــي  ــث العلم ــي والبح العال
مســيرة  يخــدم  مبــا 
املؤسســتن و تبــادل اخلبرات 
االكادميــي  املــاك  مــن 
ــن لغــرض  والباحثــن الزائري
التعــاون الثنائــي فــي جميع 
املصلحــة  ذات  اجملــاالت 
املشــتركة و املشــاركة فــي 
واملؤمتــرات  االجتماعــات 
ــة وورش  ــوارات االكادميي واحل

مركز الدراسات الدولية يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية 
العراقية للعلوم السياسية

ــة  ــارات امليداني ــادل الزي ــة وتب ــة والعلمي ــل التعليمي العم
فــي  للمشــاركة  اجلمعيــة  واعضــاء  املركــز  ألســاتذة 
ــام  ــي تق ــة الت ــة والثقافي ــة والبحثي ــاطات التعليمي النش
ــتال  ــام االس ــن نظ ــادة م ــتن واالف ــي املؤسس ــي كلتل ف
فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة فــي احالــة 
بحــوث مجلــة اجلمعيــة لغــرض تطبيــق نظــام االســتال ، 
فضــا عــن ابقــاء هــذا التعــاون نافــذا اعتبــارا مــن دخولــه 
حيــز التنفيــذ وذلــك مــن تاريــخ مصادقــة مجلســي  كليــة 
ــات  ــز الدراس ــن ومرك ــة النهري ــية جامع ــوم السياس العل

. بغــداد  جامعــة  والدوليــة  االســتراتيجية 
ــورة  ــتاذ الدكت ــز االس ــر املرك ــرة مدي ــع املذك ــر توقي وحض
العراقيــة للعلــوم  ورئيــس اجلمعيــة  ابتســام محمــد 
ــن  ــا ع ــر ، فض ــى باق ــامة مرتض ــور اس ــية الدكت السياس
ــة فــي مركــز  ــة مــن رؤســاء االقســام العلمي حضــور نخب
ــن . ــة وعــدد مــن الباحث الدراســات االســتراتيجية والدولي

أقامــت جلنــة التعايــش والســلم اجملتمعــي فــي كليــة طــب األســنان نــدوة 
تثقيفيــة بعنــوان )أثــر احلــوار فــي التعايــش مــع اآلخــر ( قدمتهاالتدريســية 
فــي فــرع العلــوم األساسيةاألســتاذ املســاعد الدكتــورة فادية عبد احملســن  .
ــره  ــات نظ ــر ووجه ــرف اآلخ ــات الط ــة طروح ــى معرف ــدوة ال ــت الن وهدف
ــا  ــر مب ــرف اآلخ ــف الط ــلمي، و تعري ــش الس ــا التعاي ــي قضاي ــه ف وحجج
يغيــب عنــه أو يلتبــس عليــه مــن املعلومــات ووجهــات النظــر والبراهــن فــي 
القضايــا التــي هــي موضــوع احلــوار ، فضــا عــن العمــل علــى إقنــاع الطــرف 
اآلخــر ليتخلــص مــن وجهــات نظــره ومواقفــه كليــا أو جزئيــا فــي القضايــا 
ــى تبنيهــا بعــد اقتناعــه  ــي هــي موضــوع احلــوار ويتقبلهــا ويعمــل عل الت

ــل . بهــا ســواء بعــد احلــوار مباشــرة أو تدريجيــا علــى املــدى الطوي
وتناولــت النــدوة محــاورا عديدة،تعلــم العيــش املشــترك والقبــول بالتنــوع 
مبــا يضمــن وجــود عاقــة إيجابيــة مــع اآلخر،فالتعايــش ضــرب مــن التعــاون 
ــذي  ــادل  و ال ــرام  املتب ــة واالحت ــاس الثق ــى أس ــوم عل ــذي يق ــترك وال املش
يســعى إلــى حتقيــق أهــداف يتفــق عليهــا الطرفــان أو األطــراف التــي ترغــب 

فــي العيــش مــع بعضهــا.

كلية طب االسنان تقيم ندوة حول أثر الحوار في 
التعايش مع اآلخر

ــاء  ــز احي ــي مرك ــق ف ــم توثي ــس قس ــت رئي قدم
التــراث العلمــي العربــي الدكتــورة خمائــل شــاكر 
اجلمالــي   بحثــا ً فــي املؤمتــر الدولــي الثانــي عشــر 
ــطية  ــية املتوس ــة التونس ــه اجلمعي ــذي نظمت ال
ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــات التاريخي للدراس
بالتعــاون مــع املركــز التونســي العاملــي للدراســات 
احلــروب   ( حــول موضــوع  والتنميــة  والبحــوث 

ــخ( . ــي التاري ــام ف ــأس والس ــل والي واألم
وجــاءت مشــاركةاجلمالي بالبحــث  املوســوم ) 
ــرة  ــال فت ــراق خ ــي الع ــاب ف ــرب اإلره ــرة ح ظاه
اجملتمــع  علــى  النفســية  وآثارهــا   2017-2003
العراقــي ( ، مشــيرة اليــأن اإلرهــاب ظاهــرة قدميــة 
عرفتهــا كثيــر مــن اجملتمعــات علــى اختــاف 
أنواعهــا فخســرت أبناءهــا واموالهــا، و أن ماحــدث 
ــن  ــددة م ــكال متع ــة أش ــو نتيج ــراق ه ــي الع ف
االنتهــاكات بعضهــا عرضــي لكــن آثارهــا مباشــرة 
، كمــا فــي حــاالت عمليــات العنــف املباشــر التــي 
ــا .  ــرة مخاطره ــي دائ ــودا ف ــان موج ــون اإلنس يك
كمــا تناولــت الباحثــة نتائــج اإلرهــاب بــكل 
ــج  ــام والنتائ ــة الس ــغ مرحل ــي تبل ــكاله والت اش
ــاص  ــكل خ ــا بش ــية منه ــورة )النفس ــر املنظ غي
ــة  ــن فداح ــم م ــى الرغ ــد عل ــى واالش ــي االده ( ه
النتائــج األخــرى اي املنظــورة ، و للشــباب اليافعــن 
ــداث  ــل األح ــي ظ ــاة ف ــم للحي ــدأ وعيه ــن ب الذي
وســماعهم دوي شــتى انــواع االنفجــارات والقذائف 
ــي  ــم العصب ــدرة جهازه ــا ق ــاوز صداه ــي جت الت

ــال . ــى االحتم عل

مركز احياء التراث يشارك ببحث عن 
االرهاب بمؤتمر دولي بتونس

القانــون  كليــة  شــهدت 
ــوراه  ــة الدكت ــة اطروح مناقش
ــات  ــوية املنازع ــومة ) تس املوس
ــود  ــن عق ــئة ع ــة الناش االداري
النفــط فــي التشــريع العراقــي 
( للطالــب فــاروق عــز الديــن 
خلــف مــن فــرع القانــون العام .

وهدفــت االطروحــة الــى وضــع 
ــوية  ــة تس ــة آللي ــة واضح رؤي
الناشــئة  االداريــة  املنازعــات 
عــن عقــود النفــط فــي العــراق 
وفقــا الفضــل املعاييــر الوطنية 
ــدول  ــي ال ــة ف ــة املتبع والدولي
املتقدمــة املنتجــة للنفــط .

وتوصلــت االطروحــة الــى عــدد 
مــن التوصيــات اهمهــا وجــوب 
التوقيــع  اختصــاص  جعــل 
النفطيــة  العقــود  علــى 

كلية القانون تناقش تسوية المنازعات االدارية في 
عقود النفط العراقي

ــة  ــط الوطني ــركة النف ــة بش ــة ممثل ــلطة االحتادي ــورا بالس محص
ــة  ــة العراقي ــط الوطني ــركة النف ــون ش ــص قان ــي ن ــة الت العراقي
ــرام عقــود  رقــم )4( لســنة 2018 النافــذ علــى اختصاصهــا فــي اب
ــون  ــروع قان ــن مش ــادة )18( م ــص امل ــل ن ــن تعدي ــط، فضاع النف
النفــط والغازالعراقــي الــذي لــم تشــترط صيغتــه املقترحــة 
ــون . ــريعية بقان ــلطة التش ــن الس ــي م ــد النفط ــة العق مصادق

ــب  ــة الط ــي كلي ــة ف ــة الثالث ــب املرحل ــال طال ن
ــة  ــي الكلي ــة ف ــدر العضوي ــاس ب ــى عب مصطف
بأدنبــره كطالــب عضــو،  امللكيــة للجراحــن 
وذلــك بعــد انتهــاء التدريــب املكثــف فــي جامعــة 

ــدة . ــة املتح ــتر باململك مانشس
و اشــتمل برنامــج الــدورة املكثفــة التــي خضــع 
ــدة ،  ــة عدي ــة وجراحي ــا طبي ــدر مواضيع ــا ب له

ــام. ــاب والعظ ــة األعص ــا جراح منه
ومــن اجلديــر بالذكــر أن الطالــب العراقــي حصــل 
العاملــي  التحــدي  فــي  األولــى  املرتبــة  علــى 
األخيــر  اليــوم  فــي  أقيــم  والــذي  للتشــريح 

العمليــة. التدريبيــة  للورشــات 

طالب عراقي من كلية الطب ينال 
عضوية الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة

زار طلبــة املرحلــة الرابعــة فــي قســم هندســة العمارة فــي كلية الهندســة 
املقهــى الثقافــي لنــازك املائكــة الكائــن فــي الكــرادة داخــل حتــت اشــراف 

ومتابعــة وتوجيهــات اســاتذة تصميــم الفضــاءات الداخليــة.
وهدفــت الزيــارة الــى اجــراء دراســة ميدانيــة الطــاع الطلبــة علــى كيفيــة 
ــة  ــاء ذو لغ ــرأ)INTERACTIVE READING SPACE(كفض ــاء أق ــم فض تصمي
ــق  ــال تطبي ــن خ ــم م ــددة تت ــة مح ــات تصميمي ــي معاجل ــة يقتض خاص
ــة  اســس ومبــادىء تصميــم الفضــاءات الداخليــة وفــق الطروحــات الفكري
املطروحــة فــي املــادة النظريــة و مــن خــال اســتخدام املــواد املــدورة لغــرض 
ــدى  ــل اح ــادة تأهي ــي اع ــارة ف ــذه الزي ــن ه ــة م ــه الطلب ــق ماتعلم تطبي
ــي  ــرا التفاعل ــاء اق ــة فض ــي النهاي ــون ف ــارة ليك ــم العم ــاءات قس فض
لطلبــة القســم.هذا ويعــد مقهــى نــازك املائكــة منتــدى ثقافــي يتضمــن 
ــة وقاعــة متعــددة االغــراض، وقاعــة اجتماعــات وقاعــات محاضــرات  مكتب
ــا  ــيح فض ــطي فس ــاء وس ــى فض ــل عل ــى يط ــام ومقه ــة األحج مختلف
عــن الفضــاءات اخلدميــة. وميثــل املقهــى ملتقــى لــكل الفئــات واملثقفــن 

ــن. ــن ومعماري ــاب وفنان ــعراء وكت ــاء وش ــن ادب ــن م العراقي

طلبة كلية الهندسة في ضيافة مقهى نازك المالئكة 
الثقافي

زار فريــق مــن ممثلــي الرقابــة الوطنيــة ملنــع االنتشــار واجلهــات ذات العاقــة 
وممثــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي اخملتبــرات التابعــة الــى معهد 

الهندســة الوراثيــة والتقنيــات االحيائيــة للدراســات العليــا.
وهدفــت الزيــارة تنفيــذ برنامــج تقييــم اجــراءات وتدابيــر األمــن والســامة 
ــة  ــطة البيولوجي ــة باالنش ــع ذات الصل ــرات واملواق ــي اخملتب ــة ف البيولوجي

ــرات. ــي اخملتب ــن ف ــي للعامل ــع الوع ــل ورف ــر العم ــرض تطوي لغ

فريق الرقابة الوطنية يزور مختبرات معهد الهندسة 
الوراثية بأم الجامعات

وتفقــد الفريــق جميــع اخملتبــرات العلميــة فــي املعهــد والتقــى باملســؤولن 
ــة ممارســة  ــرات وكيفي ــات عمــل اخملتب ــى آلي عنهــا، فضــا عــن التعــرف عل
األنشــطة العلميــة فيهــا، فبدورهــا قــام منتســبو اخملتبــرات بتقــدمي شــرح 

مفصــل عــن عمــل اخملتبــرات وكيفيــة اســتفادة طلبــة املعهــد منهــا.
وعقــد الفريــق اجتماعــا فــي املعهــد بحضــور عميــد املعهــد رؤســاء الفــروع 
العلميــة وعــددا مــن التدريســين ومســؤولي اخملتبــرات فــي املعهــد وذلــك 

لشــرح اجــراءات الســامة فــي املعهــد وتوفيــر متطلبــات العمــل فيهــا.

نظمــت وحــدة االبحــاث البيولوجيــة للمناطــق 
ــة  ــداد حلق ــة بغ ــوم بجامع ــة العل ــي كلي ــارة ف احل
نقاشــية بعنــوان “االوردة العنكبوتيــة والدوالــي 
ــدد  ــور ع ــك بحض ــا” وذل ــرق عاجه ــبابها وط ... اس
مــن االســاتذة والباحثــن وطلبــة الدراســات العليــا 
واملعنيــن باملوضوعــات املتعلقــة باالختصاصــات 

ــرة . ــوع احملاض ــن مبوض ــة واملهتم الطبي
وهدفــت احللقــة النقاشــية التــي القتهــا االســتاذة 
ــى  ــى إل ــران عيس ــمر عم ــورة س ــاعدة الدكت املس
التعريــف بــاألوردة العنكبوتيــة التــي تعــد مــن 
املشــاكل  الصحيــة ذات التأثيــر الســلبي علــى 
مظهــر الســاقن، وهــي غالبــا مــا تكــون غير ضــارة، 
 ولكــن فــي بعــض احلــاالت قــد تنــذر بوجود مشــكلة 
فــي األوردة، فضــا عــن هدفهــا فــي الوقــوف علــى 

كلية العلوم بجامعة بغداد تقيم 
حلقة نقاشية حول االصابة بالدوالي 

واسبابها وطرق عالجها

أشــكال دوالي الســاقن، بوصفهــا أوردة صغيــرة 
ذات  لــون أحمــر مائــل إلــى الزُرقــة، وتكــون ظاهــرة 
ــدم،  ــة تكدس ال ــأ  نتيج ــد، وتنش ــت اجلل ــان حت للعي
وتعمــل علــى ان ال يســيل الــدم بــا عائــق، إذ ال متثــل 
هــذه األوردة فــي العــادة مشــكلة خطيــرة. وبينــت 
احملاضــرة ان النســاء أكثــر ُعرضــة لإلصابــة بــاألوردة 
الضــام  النســيج  العنكبوتيــة، نظــرا  لضعــف 
ــبابها  ــدت اس ــا ع ــال، فيم ــة بالرج ــن مقارن لديه
ــرات الهرمونيــة  ــة احلركــة والتغي ــة وقل الــى البدان
ــور  األوردة  ــرص ظه ــى ان ف ــيرة ال ــل، مش ــاء احلم أثن
مشــيرة  الســن،  لدى كبــار  اكبــر  العنكبوتيــة 
انهــا ال تظهــر فقــط فــي  الفخــذ والســاق، بل 
ــم، كالبطن مثا،  ــكان باجلس ــي أي م ــر ف ــد تظه ق
ــن  ــي م ــعور باأللم، وال تختف ــبب الش ــي ال تس وه
ــة  ــى امكاني ــرة ال ــت احملاض ــها، وخلص ــاء نفس تلق
اســتئصال الدوالــي بالليــزر أو دفعهــا للضمور عبــر 
احلقــن مبــادة  معينــة حتــت تخديــر موضعــي، واوصت 
ــة  ــر  اإلصاب ــم خط ــع لديه ــن يرتف ــخاص الذي األش
بهــا مبمارســة الرياضة مثل الســباحة واملشــي، 

مــع رفــع الســاقن إلــى أعلــى  بشــكل متكــرر.
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ــق  شــارك التدريســي فــي قســم توثي

ــي  ــراث العلم ــاء الت ــز احي ــداد مبرك بغ

العربــي األســتاذ املســاعد الدكتــور 

ــي  ــي ف ــد عبدالنب ــد الواح ــد عب أحم

العاشــر  الدولــي  املؤمتــر  العلمــي 

االجتماعيــة  )األوضــاع  املوســوم 

واالقتصاديــة لســكنة العشــوائيات 

امللكــي(  العهــد  بغــداد  أبّــان  فــي 

ــوم  ــة للعل ــة التربي واملنعقــد فــي كلي

االنســانية /  جامعــة ديالــى.

تنــاول احملاضر جملة من الوقائع والحوادث 

االجتماعــي  البعــد  ذات  التاریخیة 

والســكاني  التي مــرت علــى مدينــة 

ــي  ــد امللك ــة العه ــي مرحل ــداد ف بغ

مــن  الفاحيــة  الهجــرة  خصوصــاً 

ــه  ــب علي ــا ترت ــة مم ــى  املدين ــف إل الري

مشــكات اجتماعيــة واقتصاديــة ال 

حصــر لهــا، وبالــذات موضوعــة انشــاء 

 وتكويــن العشــوائيات الســكنية داخل 

ــداد. ــراف بغ ــول اط وح

أساســن  محوريــن  البحــث  وشمل 

قــراءة  عبرهمــا  من  الباحــث   حــاول 

ــة  ــات العراقي ــة احلكوم ــع سياس وتتب

وإدارتهــا  مللفــة  املتعاقبــة  امللكيــة 

العشــوائيات الســكنية وألهميتهــا 

ــب  ــم اجلوان ــم معال ــي رس ــة ف البالغ

ــداد  ــة بغ ــة  ملدين ــة والعمراني احلضاري

على  مجموعة  الدراسة  كمــااعتمدت   ،

الوثائقیة  والكتب  المصادر  من  مهمــة 

عددمن  جانب  الى  والمترجمة  العربیة 

عن  فضا  الجامعیة  الرسائل  واالطاریح 

. ودوریات  علمیة  مجات 

مركزاحياء التراث  يشارك في مؤتمر علمي  عن األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية لسكنة العشوائيات في بغداد

ريــاض  قســم  اقــام 
كليــة  فــي  األطفــال 
مؤمتــره  للبنــات  التربيــة 
ــي األول  ــي التخصص العلم
ــوض  ــبل النه ــوم )س املوس
مابعــد  األطفــال  بواقــع 
االرهابيــة(،. العمليــات 

األداري  الوكيــل  وبحضــور 
ــث  ــم والبح ــوزارة التعلي ل
ــور  ــتاذ الدكت ــي االس العلم
احمــد  خلــف  حامــد 
األكادميــن  مــن  وعــدد 
مــن الكليــات واجلامعــات 

العراقيــة.
ــدمي  ــى تق ــر ال ــدف املؤمت وه
ــن  ــتقبلية ع ــورات مس تص
واقــع الطفولــة فــي العراق 
ــتراتيجيات  ــة االس ومناقش
الهادفــة ملكافحــة االرهــاب 
و نشــر فكــر حقــوق حماية 
علــى  والتعــرف  الطفــل 
ــدمي  ــي تق ــبل ف ــح الس اجن
الرعايــة النفســية لألطفال 
فضا عــن تشــجيع البحث 
العلمــي في مجــال الطفل 

واقع األطفال بعد العمليات االرهابية في مؤتمر علمي اقامته 
في كلية التربية للبنات

والطفولــة، وتشــجيع املبــادرات والتجــارب الناجحــة التــي 
تســهم فــي اعــادة دمــج االطفــال املتعرضــن لألرهــاب فــي 

ــع . اجملتم
ــوال  ــور ن ــاعد الدكت ــتاذ املس ــد الكليةاالس ــت عمي والق
ــت  ــوف وحي ــا بالضي ــت فيه ــة رحب ــاس كلم ــل عب فاض
ــوان  ــم لعن ــن اختياره ــى حس ــال عل ــاض االطف ــم ري قس
املؤمتــر ألهميــة هــذا املوضــع احليــوي للمجتمــع فــي ظــل 
الظــروف احلاليــة وذكــرت انــه ســيتم نشــر البحــوث 
املميــزة واملتكاملــة للمؤمتــر فــي عــدد خــاص جمللــة كليــة 
ــة. ــة االنكليزي ــى اللغ ــا ال ــد ترجمته ــات بع ــة للبن التربي

ــور  ــاعد الدكت ــتاذ املس ــم االس ــس القس ــدت رئي ــذا واك ه
عــزة عبــد الــرزاق حســن أن الطفولــة هــي املرحلــة التــي 

ــي  ــبانية ف ــة االس ــم اللغ ــس قس ــرت رئي اختي
كليــة اللغــات بجامعــة بغــداد  األســتاذ املســاعد 
الدكتــورة عبيــر حســن عبــد محــررا ضيفــا فــي 

ــة. ــة العاملي احــدى اجملــات العلمي
واســتلمت الدكتــورة عبــد دعــوة لتكــون محــررا 
ضيفــا فــي اجمللــة الدوليــة للعلــوم والتكنلوجيــا 
ــدى  ــجلة ل ــات املس ــدى مج ــي اح ــع وه واجملتم

ــة. ــكوبس العاملي س
ــة  ــك اجملل ــن تل ــرا م ــار تقدي ــذا االختي ــي ه ويات
للمكانــة العلميــة املرموقــة للدكتــوره عبــد 

الرصينــة. العلميــة  وابحاثهــا 

اختيار تدريسية في كلية اللغات 
محرر ضيف في مجلة عالمية

شــارك التدريســي بكليــة اإلدارة 
املســاعد  املــدرس  واالقتصــاد 
ــع  ــي وقائ ــوان  ف ــد عل ــد زي رع
املؤمتــر العلمــي الدولــي األول  
للدراســات الصرفــة واالنســانية 
جامعــة  نظمتــه  الــذي 
عنوانــه  ببحــث  احلمدانيــة  
ــي  ــة ف ــات ادارة املعرف )دور عملي

حتقيــق التفــوق الضريبــي(.
ــليط  ــى تس ــث إل ــدف البح وه
إدارة  عمليــات  علــى  الضــوء 
املعرفــة فــي حتقيــق التفــوق 
العامــة  للهيئــة  الضريبــي 
جهــة  باعتبارهــا  للضرائــب 

العديــد  تقــدم  خدميــة 
للمكلفــن  اخلدمــات  مــن 
والشــركات، فكلما اســتطاعت 
الهيئــة تبنــي مفاهيــم جديــدة 
ــة  ــة كيفي ــم ومعرف ــادة فه لزي
مــن  باملكلفــن  اهتمامهــا 
ونقــل  وتنظيــم  اكتســاب 
ــر  ــى توفي ــل عل ــة والعم املعرف
فــي  مناســبة   عمــل  بيئــة 
جــذب مكلفــن جــدد  وبنــاء 
عاقــات طويلــة األمــد معهــم, 
األداء  علــى  أنعكــس  كلمــا 
وحتقيقــاً  الضريبــي  والتفــوق 
ــث  ــد البح ــوف يعتم ــك س لذل

فــي حتليــل متغيراتــه علــى 
ــع  ــة جلم ــتبانة كأداة رئيس االس

. واملعلومــات  البيانــات 
وتوصلــت الدراســة الــى اعتمــاد 
برنامــج فعــال ملعرفــة مشــاكل 
الطلبــة واجملتمــع علــى حــد 
ــات  ــذ توقع ــرورة اخ ــواء وض س
بنظــر  وتطلعاتهــم  الطلبــة 
ــات  ــدمي اخلدم ــد تق ــار عن االعتب
لتقــدمي  املعاييــر  وضــع  او 
وذلــك  التعليميــة  اخلدمــات 
للعمــل علــى تلبيــة رغبــات 
ــا يتفــق  ــة مب واحتياجــات الطلب

مــع توقعاتهــم.

تدريسي بكلية االدارة واالقتصاد يشارك بمؤتمر 
لجامعة الحمدانية

التدريســي  حصــل 
ــة  ــم الهندس ــن قس م
بكليــة  امليكانيكيــة 
الهندســة فــي جامعــة 
بغــداد االســتاذ الدكتور 
احمــد عبــد احلســن 
بــراءة  علــى  علــي 
املوســومة  األختــراع 
منــو  اختبــار  )جهــاز 
ــب  ــي األنابي ــدع ف الص
الكبيــرة  األقطــار  ذات 
حمــل  تاثيــر  حتــت 

الصدمــة(.
ــزءاً  ــراءة ج ــت الب ومثل
طالــب  بحــث  مــن 
علــي  املاجســتير 
ــراف  ــد بأش ــال خال جم
املذكــور  التدريســي 
حســاب  وتضمنــت 
الصــدع  منــو  معــدل 
ــرة  ــب الكبي ــي األنابي ف
مثــل انابيــب النفــط 
و انابيــب املــاء والتــي 
تاثيــر  حتــت  تكــون 

تدريسي في كلية الهندسة بجامعة بغداد يحصل على 
براءة اختراع

ــل  ــن قب ــدم م األهتزازات.مق
علــي  املاجســتير  طالــب 
احمــد  أ.د.  و  خالــد  جمــال 

علــي. احلســن  عبــد 
ويقــوم هــذا اجلهــاز علــى 
اختبــار االنابيــب ذات األقطــار 
حمــل  بتســليط  الكبيــرة 
لتعريــض  وذلــك  متحــرك. 
ــة  ــة ناجت ــى طاق ــوب ال االنب
مــن جــراء حتــرك احلمــل اثنــاء 
وبالتالــي  محــدد  ارتفــاع 
ــة  ــرات احلاصل ــة التغيي معرف
علــى هــذا االنبــوب اذ صمــم 
باألســاس  االجهــاز  هــذا 
احلاويــة  االنابيــب  الختبــار 
وبالتالــي  شــقوق،  علــى 

ــراء  ــو ج ــى النم ــق عل ــة الش ــدى قابلي ــة م معرف
ــى  ــاز عل ــم اجله ــذا وصم ــل ه ــذا احلم ــليط ه تس
ــي  ــور الت ــن األم ــر م ــي كثي ــن ف ــاس التحس أس
ــة او  ــزة القدمي ــي األجه ــتعملة ف ــن مس ــم تك ل
باألحــرى التــي لــم تكــن تعمــل علــى هــذا النــوع 

مــن االختبــارات. 
يتميــز هــذا اجلهــاز بصغــر حجمــه وال يحتــاج الــى 
يــد عاملــة وال أجهــزة حاســوب ملراقبة أدائــه، وميكن 
ــد  ــف الح ــل تل ــا حص ــاز إذا م ــزاء اجله ــل أج تبدي
األجــزاء وميكــن نقلــه مــن مــكان الــى اخــر بســبب 

ــاً مــع االجهــزة الســابقة صغــر حجمــه مقارنت

ــة  ــي كلي ــي ف ــر التدريس نش
بغــداد،  بجامعــة  االعــام 
الدكتــور  املســاعد  االســتاذ 
محمــد  جاســم  ســالم 
االســتاذ  مــع  باالشــتراك 
املســاعد الدكتــورة فاطمــة 
ــا  ــد، بحث ــم حم ــد الكاظ عب
بعنــوان )توظيــف العاقــات 
العامــة للقــوة الناعمــة عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعي(. 
ظهــور  البحــث  وتنــاول 
فكــرة القــوة الناعمــة فــي 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة، 
فــي  البحــث  حتــدد  فقــد 
علــى  التعــرف  محاولــة 
العاقــات  توظيــف  كيفيــة 
ــن  ــة ع ــوة الناعم ــة للق العام
منشــورات  حتليــل  طريــق 
تويتــر  علــى  اخلارجيــة  وزارة 
املنهــج  علــى  باالعتمــاد 

. املســحي 
ــوء  ــث الض ــلط البح ــا س كم
ــة  ــدول املتقدم ــة ال ــى بداي عل
ــتثمار  ــى اس ــعي ال ــي الس ف
قــوى  خلــق  فــي  مزاياهــا 
ناعمــة عــن طريــق تطويــر 
مصــادر تلــك القــوى وبــذل 
ــور  ــود للظه ــن اجله ــد م املزي
ذات  املثاليــة  الــدول  مبظهــر 
الثقافــة والقيــم السياســية 
ــا  ــل إتِباعه ــي ميثّ ــدة الت الرائ
وقــد  للجميــع،  مكســبا 
العامــة  العاقــات  قامــت 
يعنــى  نشــاطاً  بوصفهــا 
بــإدارة  االســاس  بالدرجــة 
الــى  الذهنيــة،  الصــورة 
الناعمــة  القــوة  توظيــف 
مــن  العديــد  مســتخدمة 
االدوات اهمهــا االعــام فضــا 
عــن املؤسســات املتخصصــة 

تدريسي من كلية االعالم بجامعة بغداد 
ينشر بحثا عن توظيف العالقات العامة 

للقوة الناعمة عبر مواقع التواصل االجتماعي

للــدول  الترويــج  فــي 
اصبــح  ان  وانظمتها،الــى 
اإلعــام التفاعلــي وتطبيقاته 
وتويتــر  الفيســبوك  مثــل 
ويوتيــوب ..الــخ ميدانــاً فاعــاً 
الناعمــة  القــوة  ملمارســة 

الدولــي. املســتوى  علــى 

يتمتــع فيهــا االطفــال باللعــب والتعليــم والتــي يتــم فيها 
مســاعدتهم علــى النمــو وغمرهــم باحلــب والتشــجيع مــن 

العائلــة واجملتمــع.
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